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Kedves Gólya!

Üdvözöllek a Közlekedésmérnöki és Jármű-
mérnöki Karon, vagy ahogy mi hívjuk, a Közlek-
karon! Egy lépéssel közelebb kerültél a minden-
ki által emlegetett nagybetűs Élethez.

Az egyetemre való bejutás még csak az első 
lépcsőfok volt, de a legjobb rész ezután kö-
vetkezik. Ez a fejezet arról szól, hogy a lehető 
legtöbb kalandban legyen részed. Rengeteg új 
barátot szerezhetsz, ha elég nyitott vagy, óriási 
élményekben lehet részed, és megtanulhatsz 
önálló lenni. Próbálj ki minél több új dolgot, fe-
szegesd a határaidat! Ez az az időszak, amikor 
rengeteg lehetőség áll előtted és csak rajtad 
múlik, hogy mit hozol ki belőle.

A Közhír ezen kiadványát, a Gólyahírt külön 
Neked állítottuk össze, hogy segítsen eligazodni 
az egyetem útvesztőjében. Ha még nem tudod 
mi az a ZH, mit jelent a JKL, vagy éppen mi rejtő-
zik a HaBár mögött, akkor ez az újság minden-
képp hasznos lesz számodra. Megismerked-
hetsz az alapfogalmakkal, karunk szerkezetével, 
találhatsz benne egy kis ízelítőt arról, hogy mi-
lyen tárgyak várnak rád és ezenkívül még renge-
teg hasznos információt hordozhat ez az újság 
számodra.

Érdemes a közéletben is kipróbálnod ma-
gad, hiszen így sok új embert ismerhetsz meg, 
akik akár legjobb barátaiddá is válhatnak, illetve 
olyan dolgokat is kipróbálhatsz, amikre eddig 
nem volt lehetőséged. A közösségek és bizott-
ságok közül biztosan megtalálod a számodra 
megfelelőt: ha fotózni szeretnél, akkor ott a 
Műterem, ha az írás érdekel, csatlakozhatsz 
hozzánk, a Közhírhez, amennyiben kipróbál-
nád magad a rádiózásban, a Baross Rádió segít 
elindulni, és ez még csak néhány a sok közül. 
Kísérletezz bátran, próbálj ki minél több dolgot, 
hiszen most megteheted és később profitál-
hatsz belőle. 

Végül pedig ne feledd, hogy addig nem 
mondhatod magad igazi BME-snek, amíg át 
nem virrasztottál egy teljes éjszakát, hogy elké-
szítsd a beadandót másnapra. 

Sok sikert kívánok az egyetemi évekhez az 
egész Szerkesztőség nevében!

Jó utat a Közlekesnek!

A szerkesztőség elérhetőségei:
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
kozhir@kozlekkar.hu 
kozhir.bme.hu

/kozhir

Nyomás:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Kandó K. u. 20/B

Készült 400 példányban

SZABÓ
ESZTER



Szeretettel köszöntöm a Közlekedésmérnö-
ki és Járműmérnöki Karon! Örömmel gratulálok 
a sikeres felvételijéhez. Bízom benne, hogy sike-
res és hasznos öt és fél (de legalább három és 
fél) évet fog eltölteni a BME kötelékében! 

Amint letette a hallgatói esküt, Ön a nagy-
múltú és patinás Műegyetem teljes jogú polgá-
ra lesz. Legyen büszke erre, és azokra is, akik 
bármilyen formában segítették Önt abban, hogy 
felvételt nyerjen! Az évtizedek, sőt évszázadok 
alatt felhalmozott tudást a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen a legkorsze-
rűbb, mai ismeretekkel egészítik ki. Sőt olyan 
tudást adunk át, amelyet – reményeim szerint 
– hosszú, akár 40 éves szakmai pályafutásukban 
is hasznosítani tudnak. Mérnökeinket ugyanis a 
jövőnek képezzük.

Végzett kollégáink a munkaerőpiacon na-
gyon keresettek, még az Ön végzésének idő-
pontjában megszerzett oklevél is érdekes, inspi-
ráló, szakmai kihívásokat nyújtó munkakörökkel, 
és vonzó jövedelmi lehetőségekkel kecsegtet.  
A közlekedés valamennyi területe napjainkban 
talán még fontosabb, mint eddig bármikor.  
Térségünkben is jelentősen megnőtt az utazá-
sok száma, az anyagi jólét, az utazási szokások 
átalakulása, a technikai újdonságok megjelené-
se rendkívüli módon mobillá tett bennünket.  
Az általunk oktatott valamennyi területen napja-
inkban szinte forradalom zajlik. Járműmérnöki, 
Közlekedésmérnöki és Logisztikai mérnöki szak-
jaink lefedik a közlekedés teljes spektrumát.

Ám az egyetemre nem csak bejutni kell, 
hanem el is kell jutni az oklevél megszerzésé-
ig. Ez néha nem könnyű, hiszen Önre, kedves 
Gólya „szakad” a szabadság. Ez egy rendkívül 
vonzó része az egyetemnek, de felelősségtel-
jes gondolkodást is kíván. Nem könnyű feladat 
tanulásra, munkára bírni saját magát, amikor 
akár szabadidős tevékenységet is végezhetne. 
Ez eleinte minden egyetemistának nehézséget 
okoz, viszont a szabadsággal lehet jól is élni, 
ezt mutatja sok-sok végzett hallgatónk eredmé-
nyessége. Ehhez azonban már a tanulmányok 
elején is munkát kell befektetni. Bízom abban, 
hogy a szorgalom és kitartás fontos társai lesz-
nek tanulmányai során! 

Fontos még megemlíteni, hogy az egyetemi 
képzés három szintű: az alapszakot a mester-
szak követi, utána pedig a doktori képzés követ-
kezik. Az alapszak elvégzésével már szert tesz-
nek egyfajta tudásra, de a mérnöki diploma a 
mesterszakkal válik teljessé. 

Mi az oktatásban mindent megteszünk, 
hogy folyamatosan a legmagasabb szintű is-
mereteket közöljük Önnel, de eredményt csak 
közös erőfeszítéssel tudunk elérni. Együttes 
munkával valóban nagyon jó mérnökként fog 
végezni a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Karon. Közös vállalkozásunkhoz kívánok kitar-
tást, egészséget, erőt, eredményes tanulást és 
felhőtlen diákéveket!

Kedves Közlekes Gólya!

DR. MÁNDOKI PÉTER
DÉKÁN



Az Egyetem vezetője. 
A BME rektora jelenleg Dr. Józsa János.

A kar vezetője. A Műegyetemen nyolc kar, en-
nek megfelelően nyolc dékán van. A feladatkör 
komplexitása miatt egyes részterületeknek saját 
dékánhelyettese van, akik az adott területen dön-
téshozó helyzetben vannak.
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 
dékánja jelenleg Dr. Mándoki Péter. 

Egyetemi pályafutásod során nem tan-
években, hanem félévekben kell gondol-
kodnod. Minden aktív félév regisztrációs héttel 
kezdődik, amely során elvégezheted a tanévkez-
déshez szükséges feladataidat: beiratkozás (a 
második félévtől mindezt egy kattintással elintéz-
heted a Neptun rendszerében), tantárgyfelvétel, 
órarend véglegesítése. Ezt 14 oktatási hét követi, 
melynek során eleinte csak beugrók és házi fela-
dat leadások színesítik a mindennapjaidat, majd 
az 5. héttől kezdődően a 14. hétig változó számú 
zárthelyivel is meg kell küzdened. 

Abban az esetben, ha nem sikerült volna 
minden úgy, ahogy eltervezted, a 15. héten 
még ismét felveheted a harcot - ez az ún. pótlási 
hét, a pótzárthelyik megírására kijelölt hét. Ha a 
szorgalmi időszak során megszerezted a szüksé-
ges aláírásokat, akkor még nem dőlhetsz hátra, 
hiszen következik a vizsgaidőszak, ahol számot 
adhatsz tudásodról, és bezsebelheted a vizsgás 
tantárgyak kreditpontjait. Ekkor már nincs okta-
tás, szabadon gazdálkodhatsz az időddel.

A passzív félévben nincsenek kötelezettségeid 
az egyetem felé - és ez fordítva is igaz. Képzési 
időd alatt összesen négy passzív félévet vehetsz 
igénybe, ebből egymás után csak kettőt, ez alatt 
az időszak alatt továbbra is megmarad a hallgatói 
jogviszonyod, csak szünetelteted azt. 

A ZH írásbeli számonkérés a szorgalmi idő-
szakban, a középiskolás témazáróhoz hasonló. 
Tantárgyanként eltérő ZH-számról beszélhetünk, 
a teljesítésre adott időtartam is változó. Vannak 
tantárgyak, amelyeknél egy, vannak, amelyeknél 
több ZH sikeres teljesítése szükséges az aláírás 
megszerzéséhez, illetve olyan tárgyak is léteznek, 
melyek abszolválásához elegendő a zárthelyiket 
teljesíteni (félévközi érdemjegyes tantárgyak).

A zárthelyi dolgozat javítása vagy pótlása, 
egyes számonkérések után, vagy a félév vé-
gén, az eredeti dolgozattal azonos anyagból. 
Vedd komolyan a zárthelyik teljesítését, ugyan 
minden ZH pótolható egyszer, de használj ki min-
den lehetőséget megfelelően!

A vizsgával záruló tantárgy félévközi követel-
ményeinek teljesítését igazolja. Aláírás nélkül 
nem mehetsz vizsgázni. Az aláírás megszerzé-
séhez a tantárgy zárthelyi dolgozatait, laborjait, 
házi feladatait kell teljesíteni - ezeknek száma 
tantárgyanként változó.

Laborok, gyakorlatok előtt találkozhatsz vele. 
Néhány kérdésből álló, röpdolgozathoz hasonló 
megmérettetés, melynek célja, hogy felkészület-
lenül ne vehess részt a foglalkozáson. Amennyi-
ben nem sikerül teljesítened a beugrót, távoznod 
kell - ezért érdemes az előre kiadott segédletek 
tartalmával tisztában lenni. Párja a kiugró, mely a 
laboron elsajátított ismeretanyagot méri fel.

A befektetett munka mérőszáma. Minden tan-
tárgynak van kreditszáma, amelyből következtet-
hetünk arra, milyen nehéz tárgyról van szó. Egy 
kredit elméletileg 30, tanulással eltöltött munkaó-
rát jelent, mely tartalmazza az előadás, gyakorlat, 
laborfoglalkozás látogatásának és az órán kívüli 
tanulás óraszámát is.

Javaslat arra, hogy milyen ütemben, hogyan 
teljesítsd a félévenkénti 30 kreditet. Ameny-
nyiben mintatanterv szerint haladsz, 7 félév alatt 
megszerezheted a BME-s diplomádat.

Tanulmányi és sporteredmény, közösségi 
munka vagy szociális helyzet alapján elnyer-
hető juttatás. Az ösztöndíjaknak több fajtáját 
különböztetjük meg: a tanulmányi ösztöndíj auto-
matikus juttatás azok számára, akik jó eredményt 
érnek el. A többi, például szociális alapú ösztön-
díjra, illetve Közéleti Ösztöndíjra pályázni kell. Ta-
nulmányi ösztöndíjat, valamint a közösségi élet-
ben való részvételért juttatott ösztöndíjat csak a 

második félévtől, rendszeres szociális ösztöndíjat 
pedig már első félévtől kaphatsz. Erről részlete-
sen a 10. oldalon olvashatsz.

A Műegyetem által használt tanulmányi rend-
szer, ami tárgyfelvételre, vizsgajelentkezésre, 
hivatalos ügyek lebonyolítására alkalmas.
A Neptunon keresztül tudod intézni az egyetem-
mel kapcsolatos befizetéseket, a diákigazolvány 
igénylést, illetve kérelmeket is ezen a felületen 
tudsz eljuttatni a Központi Tanulmányi Hivatalnak. 

Az R épület földszintjén, sorszámhúzós rend-
szerrel működő hivatal, mely az összes kar 
hallgatóinak tanulmányi ügyeit intézi. Láto-
gatás előtt tájékozódj az aktuális nyitvatartásról!

A hallgatói jogviszony az egyetemre való be-
iratkozással jön létre, és érdemes odafigyelned 
arra, hogy meg is maradjon - ugyanis léteznek 
olyan esetek, melyeknek az a következménye, 
hogy az egyetem megszünteti a jogviszonyodat. 
Ilyen például, ha hatszor sikertelen vizsgát teszel 
egy tárgyból, egymás után háromszor nem nyilat-
kozol a Neptunon keresztül az aktív/passzív fél-
évedről, túl sok passzív félévet használsz el, a kép-
zési időd duplája alatt sem végzed el a képzést. 
Ezeknek egyenes ágú következménye, hogy egy-
oldalú döntéssel távoznod kell a Műegyetemről.

A felsőoktatás olyan finanszírozási formája, 
amelyben a képzés költségeit az állam támo-
gatja. A támogatási rendszerben az állami ösz-
töndíjas hallgató különféle juttatásokat kaphat: 
tanulmányi ösztöndíjat, szociális ösztöndíjat, stb.

Az önköltséges képzések esetében a tanul-
mányi költségeket teljes egészében a hallga-
tónak kell fizetnie. Ebben az esetben a hallgató-
nak nem kell hallgatói szerződést kötnie.

A felvételkor kapott finanszírozási formád 
nem örökre, hanem csak egy tanévre szól, ezt 
minden nyáron felülvizsgálják. Erről bővebben a 
10. oldalon olvashatsz.

Kreditek, aláírás, ZH – könnyen elképzelhető, hogy hallottad már ezeket a kifejezéseket, 
mint ahogy az is, hogy nem vagy teljesen tisztában a jelentésükkel. A következő olda-
lakon összegyűjtöttünk számodra néhány fontos alapfogalmat, melyek segítségével 
pályakezdő műegyetemistaként is kiigazodhatsz a felsőoktatás útvesztőjében.

Alapfogalmak

Rektor

Dékán, dékánhelyettes

Félév

Zárthelyi dolgozat (ZH)

Pót-ZH

Aláírás

Beugró

Kredit

Mintatanterv

Neptun

Központi Tanulmányi Hivatal

Állami ösztöndíjas képzés

Hallgatói jogviszony

Önköltség

Átsorolás

Ösztöndíj

 | Közhír
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A kar önkormányzati vezető testülete a Kari Ta-
nács, melynek az elnöke a dékán. A dékán a kar 
vezetője, jelenleg Dr. Mándoki Péter egyetemi 
docens. A dékán munkáját megosztja helyette-
seivel, Dr. Török Ádámmal (nemzetközi- és tudo-
mányos ügyek), Dr. Mészáros Ferenccel (oktatási 
ügyek) és Dr. Varga Istvánnal (gazdasági ügyek). 
Az oktatást részben karunk, részben más karok 
tanszékei, intézetei, központjai látják el. A tan-
szék egy bizonyos tudományterülettel foglakozó 
oktatókat tömörítő szervezeti egység. Oktatási 
kérdésekben a tanszékek közvetlen kapcsolat-
ban állnak a hallgatókkal. A félévek elején tájé-
koztatást adnak a tanszéki elvárásokról, a szá-
monkérés módjáról. A tudnivalókat a tanszéki 
hirdetőtáblákon és weboldalakon teszik közzé, 
amelyeket ajánlott rendszeresen tanulmányozni.

Leginkább az ifjú logisztikus hallgatók ismerked-
nek majd meg alaposabban ezzel a tanszékkel, 
hiszen az Anyagmozgatási és Logisztikai Rend-
szerek tanszék, azaz az ALRT felel azért, hogy a 
leghasznosabb tudást adják át számotokra a lo-
gisztika világából. Érdemes bejárni az általuk tar-
tott órákra, hiszen egy folyamatosan fejlődő szak-
területről van szó, amelynél az előadáson gyakran 

hangzanak el olyan információk, amelyeket az in-
terneten található tananyagban nem biztos, hogy 
megtalálhattok. Ezért szerelkezzetek fel tollakkal, 
papírral, és minél több anyagot jegyzeteljetek le 
ezeken az előadásokon! A jármű- és közlekedés-
mérnök hallgatók se dőlhetnek nyugodtan hátra 
a fotelben, hiszen a későbbiekben ők is fognak 
találkozni ezzel a tanszékkel. Az anyagmozgató 
gépek, automatizálás és különböző rendszerek 
világába pillanthattok bele az ALRT segítségével, 
és ki tudja lehet hogy még a projektekben, vagy a 
kutatásokban is részt tudtok venni.
 L épület
 www.logisztika.bme.hu

Járműmérnökök, most ti figyeljetek ide, hiszen 
rengeteg órátok lesz ezzel a tanszékkel, pláne ha 
a gépjárművek vagy a járműgyártás szakirányt 
választjátok. A tanszék fő profilja a gyártástech-
nológiiák vizsgálata, kutatása, így ezekkel kap-
csolatos tantárgyakkal is találkozhattok majd az 
elkövetkezendő félévek során. Azonban a többi 
szak hallgatói sem lélegezhetnek fel, már a má-
sodik félév során mindenki - aki teljesítette a Mű-
szaki kémiát - találkozik majd az általuk tartott 
Anyagismeret, illetve később a Minőségügy ne-

vezetű tantárgyakkal. Készítsetek rengeteg tollat 
és egy jó vastag füzetet, mivel az előadásaikon 
rengeteget kell jegyzetelni és rajzolni, különfé-
le járműipari anyagokkal, megmunkálásukkal, 
szabványokkal kerülhettek közelebbi kapcsolat-
ba általuk.

 J épület 5. emelet,
St épület földszint
www.gjt.bme.hu

Vannak dolgok, amik végigkísérik az ember éle-
tét. Így van ezzel ez a tanszék is. Rengeteg át-
rajzolt éjszaka elé néztek, de kiváló csapatépítő 
ereje van egy-egy közös tanulásnak vagy rajzo-
lásnak. A rajzolás mellett mindjárt a második fél-
évben találkoztok a Mechanika 1 nevű tantárgy- 
gyal is. A tárgy sikeres teljesítésének a titka a 
rengeteg gyakorlás, és a gyakorlatokon való 
részvétel. Mindhárom szak hallgatói találkozni 
fognak a Műszaki ábrázolás tárggyal, ki ilyen, ki 
olyan formában. A későbbiekben fogaskerekek-
kel és különböző hajtáselemekkel ismerkedtek 
meg, illetve a mechanika további rejtelmei is ér-
telmet nyernek az évek során.

St épület 2. emelet
www.jht.bme.hu

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem nyolc karának egyike, amely az egyetemen belül külön igazgatási 
szervezettel rendelkezik. A kart az állományba tartozó oktatók, kutatók, alkalmazot-
tak és hallgatók alkotják.

Karunk szerkezete

Anyagmozgatási és Logisztikai 
Rendszerek Tanszék - ALRT

Gépjárművek és Járműgyártás 
Tanszék - GJT

Járműelemek és Járműszerkezet- 
analízis Tanszék - JSZT
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Szintén egy tanszék, ami a kar minden hallgató-
jának tanulmányai során fontos szerepet kap.  
A közlekedés irányítástechnikájába és automa-
tizálásába vezetnek be az általuk oktatott órák. 
Mindjárt az első félévben a programozás alapja-
iba kaphattok betekintést. A félév során egy ön-
állóan elkészített házival illetve kettő zárthelyivel 
kell számot adni tudásotokról a Programozás 
nevezetű tárgy keretein belül.

St épület 1. emelet
www.kjit.bme.hu

Hogy a közlekedésmérnökök se maradjanak ki a 
sorból, természetesen az ő tanulmányaik során 
is lesz olyan tanszék, amelynek a tantárgyai gyak-
ran színesítik majd az órarendjeiket. A Közleke-
désüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék által 
oktatott tárgyak célja, hogy a hallgatók közelebbi 
ismeretségbe kerüljenek a közlekedés folyama-
taival, alapfogalmaival. Aki pedig örömét leli az 
úthálózatok tervezésében, közlekedésmérnöki 
szakon specializációként a Közúti közlekedési fo-
lyamatokat is választhatja, ezzel még szorosabb 
barátságot kötve a tanszékkel. Az óráik látogatása 
fontos, a zárthelyiken nagyon sokszor találkozni 
olyan kérdéssel, ami a jegyzetben nem található 
meg, hanem csak az órán hangzott el.

St épület 4. emelet
www.kukg.bme.hu

Mint az összes többi tanszéknél, itt is mind-
járt az első félévben megismerkedtek a VRHT 
munkatársaival, az Általános járműgéptan előa-
dásokon illetve a laborgyakorlatokon. A kéthe-
tenként tartandó laborokon méréseket fogtok 
végezni, amelyekből majd jegyzőkönyvet kell 
írnotok a következő alkalomra, illetve a zárthe-
lyiken előforduló példákból fogtok gyakorolni.  
A tantárgyból házi feladatokat is meg kell majd 
oldanotok a honlapon található megoldóprog-
ram segítségével, amelyből el kell érnetek a 
minimumpontot. Nagyon fontos, hogy a számo-
lásokat jól meg tudjátok csinálni, illetve az elmé-
letet is alaposan tanuljátok meg, hiszen nagyon 
sok tárgynál újra és újra szükségetek lesz az itt 
elsajátított tudásra. További egyetemi éveitek 
alatt ez a tanszék fog bevezetni a különböző gé-
pek hő- és áramlástani folyamataiba is. 

J épület 4. emelet
www.vrht.bme.hu

Közlekedés- és Járműirányítási 
Tanszék - KJIT

Közlekedésüzemi és Közlekedés-
gazdasági Tanszék - KUKG

Vasúti Járművek, Repülőgépek és 
Hajók Tanszék - VRHT BME KJK Dékáni Hivatal

K épület 1. emelet 27.
kozlekedes.bme.hu
BME KJK Hallgatói Képviselet
Baross Gábor Kollégium földszint 3-6.
www.kozlekkar.hu
Elektronikus Jármű és 
Járműirányítási Tudásközpont
J épület 5. emelet 16.
www.ejjt.bme.hu
Munkavédelmi Továbbképző Központ
St épület 3. emelet 303.
mtk.bme.hu

A karra beoktató oktatási egységek:
Algebra Tanszék (TTK)
Első féléves tantárgy: Matematika A1a
H épület 5. emelet
Elméleti Fizika Tanszék (TTK)
Első féléves tantárgy: Fizika
F épület III. szárny magasföldszint
Kémia és Környezeti 
Folyamatmérnöki Tanszék (VBK)
Első féléves tantárgy: Műszaki kémia
F épület II. szárny 1. emelet
Közgazdaságtan Tanszék (GTK)
Q épület A szárny 2. emelet
Idegennyelvi Központ (GTK)
E épület IX. emelet 5.
Testnevelési Központ (GTK)
ÉL épület 1. emelet (Bertalan Lajos u. 4-6)

IPCSICS
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Megvan az érzés, amikor felülsz a robogódra, 
és a szemben érkező kétkerekű hegyomlásról 
bólintanak neked? Nagyjából ugyanilyen köszö-
nőviszonyban van ez a tárgy a középsulis matek-
kal. Az előadásokon az elméleti rész erősítése 
a cél, valamint külön gyakorlaton alkalmazni is 
fogjátok a tanultakat. A félév során két zárthelyin 
kell túljutnotok, melyek után még egy vizsga is 
vár rátok. Jó odafigyelni a tárgyra, mert rengeteg 
a ráépülés, igazi csúszásveszély. Ráadásul az 
ötösre teljesített matek egy teljes jegyet dob az 
ösztöndíjátlagotokon.

A tárgy – ahogyan a neve is mutatja – a 
programozás, azon belül is a C# programnyelv 
varázslatos világába kalauzol majd benneteket. 
Nagyban megkönnyíti a dolgodat, ha már koráb-
ban is találkoztál a számítástechnika világának 
ezen részével, de az sem baj, ha nem: az ala-
poktól kezditek az építkezést, ami a féléves házi 
elkészítésében fog kiteljesedni. Bizony, önállóan, 
minden kreativitásotokat bevetve kell majd saját 
programot alkotni, ezért érdemes a tananyag el-
sajátítását nem az utolsó pillanatra hagyni.  

Újra itt a fizika, alapos mérnöki fűszerezett-
séggel, ettől lesz igazán csípős. Talán hallottatok 
már a rangidősöktől olyan mondatokat, hogy 
negyedjére, ötödjére lett meg az ÁJGT. Nem 
véletlen. Félni illik tőle, de ez is elősegíti, hogy 
a jegyzetet maximálisan elsajátítva viszonylag 
könnyen teljesítsétek a tárgyat. Ezt valóban nem 
érdemes félvállról venni, a képleteket alaposan 
véssétek eszetekbe, máskor is jól jöhet még! 
Csábító lehet, hogy kevés a ráépülő tárgy, de 
ennek ellenére nem érdemes tologatni a félévek 
között, a csúszásveszély faktora itt is igen magas. 
A tárgyat házi feladatokkal, valamint zárthelyikkel 
teljesíthetitek, azaz nem vizsgás.

A JKL rendszerek tárgy célja, hogy bepillantást 
nyújtson mindhárom alapszak tananyagába, vala-
mint a későbbi tanulmányaitokhoz szükséges ala-
pokat hivatott felépíteni. Számon kérése Moodle 
rendszeren keresztül történik, amivel még sok-
szor fogtok találkozni

 

A közlekedés és a kémia közös területeivel foglal-
kozik, úgy, mint energiahordozók, motorolajok, 
korrózióvédelem és társai. A tantárgy előadá-
sokból, laborgyakorlatokból, ZH-ból és vizsgából 
áll. Itt rendhagyó módon nem teljes mértékben 
a zárthelyi, hanem a laborokon való szereplés, 
és az azokat követő számonkérések a mérvadók 
az aláírás megszerzésénél. Mivel kifejezetten sok 
a ráépülő tárgy, ezért érdemes elsőre teljesíteni, 
ehhez segítséget nyújthat az Ennyit kellene tud-
nod – Kémia című (sárga, A5) könyv.

Mondtam már, hogy fizika? Ez a tárgy áll a 
legközelebb a középsulis társához. Letörli a port 
a nyáron már majdnem elfeledett fizikatudásról, 
leginkább a mágnesesség és az elektromosság 
terén. Ezeket érdekes kísérletekkel is szemlél-
tetik majd az előadásokon. A tárgy opcionálisan 
vizsgás, azaz, ha a félév során írandó zárthelyit jól 
teljesítitek, majd az úgynevezett fizika „versenyt” 
(decemberi zárthelyi) sikeresen abszolváljátok, 
egy megajánlott jeggyel le is tudjátok a tantár-
gyat, ellenkező esetben a vizsgaidőszakban kell 
sikeres vizsgát tennetek.

Ha nem sikerül teljesíteni a 0. matek ZH-t, ak-
kor se keseredjetek el: a Bevezető matematika 
című tantárgy az egyik módja annak, hogy ezt a 
hiányosságot pótoljátok. Előnye, hogy átismé-
telhetitek a középiskolás anyagot, illetve némi 
energiabefektetéssel könnyedén ösztöndíjindex 
növelő érdemjegyre is szert tehetsz vele. Hát-
ránya, hogy az órák késő délután vannak, és a 
jelenlét kötelező, ami a félév vége felé közeledve 
frusztráló lehet.

Ez a leglazább tárgy a félévben, leginkább 
osztályfőnöki órához hasonlítható, csak itt a 
mentoraitok látnak el benneteket hasznos ta-
nácsokkal. A tárgy célja, hogy a félév folyamán 
megismerjétek az egyetemi bürokrácia és a kö-
zösségi élet minden apró zugát. 

Axióma: a mérnökök lusták, és zsenialitásuk-
kal az egyszerűségre törekednek. Viszont itt, a 
BME-n kötelező jelleggel lehetőségetek lesz kie-
reszteni a fáradt gőzt egy kis testmozgás formá-
jában, ugyanis a diploma megszerzéséhez két 
félév testnevelés teljesítése szükséges. Renge-
teg lehetőségetek van, amelyeket a Neptunban 
tudtok felfedezni, így valószínűleg mindenki talál 
majd kedvére való sportolási lehetőséget.

Aki autós akar lenni, az vegye fel ezt a leíró 
jellegű „mesetantárgyat”. Ismerkedni lehet a mo-
tor és az erőátvitel szerkezeteivel, azok műkö-
désével. Később, amikor a „komoly” szaktárgyak 
jönnek, nektek sokkal könnyebb lesz eligazodni 
a konstruktálás rejtelmeiben szemben azokkal, 
akik akkor hallanak először valamit mondjuk a 
bolygóművekről.

A keleti dobozos kajáknál megszokott, hogy paprikákkal jelölik a csípősséget. Legrosz-
szabb esetben is pár pohár tejjel elsimíthatod rossz döntéseid következményét. A prio-
ritások megválasztása az egyetemen viszont súlyos félévekbe kerülhetnek. Ezért is állí-
tottunk nektek fel egy erősorrendet a tantárgyak között. Nem árt, ha tudjátok, mire kell 
több időt szánni, vagy mi az, amivel sokat csúszhattok.

Első féléves tantárgyak

Matematika A1a – Analízis (6 kredit)

Programozás (7 kredit)

Általános járműgéptan (3 kredit)

Fizika (3 kredit)

Műszaki kémia (3 kredit)

Bevezető matematika (2 kredit)

Egyetempolgári ismeretek  
(0 kredit)

Testnevelés (0 kredit)

JKL rendszerek (8 kredit)

 Gépjármű hajtások  
szerkezettana (2 kredit)
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Az alapképzés célja olyan jármű-, közlekedés- 
és logisztikai mérnökök képzése, akik képesek a 
többi terület igényeit figyelembe véve rendsze-
rek, folyamatok szervezésére és tervezésére, 
valamint a kapcsolódó gépek, járművek üzemel-
tetésére. Míg a járműmérnökök az eszközökkel, 
a közlekedésmérnökök a közlekedés irányításá-
val, addig a logisztikai mérnökök a személy- és 
áruszállítás lebonyolításával foglalkoznak. Ezek a 
területek egymástól elválaszthatatlanul működ-
nek, elég csak egy nemzetközi csomagrendelés-
re gondolni, ahol az áru logisztikai központok 
között utazik földön, vízen, levegőben. A szakok, 
mérnöki jellegükből adódóan közös metszettel is 
rendelkeznek: ahogy az ábrából is látható, jelen-
tős átfedés van a képzések között. 

Az első félévek legnagyobb részét lefedi a 
természettudományos alapozás, ami felkészít 
a későbbi szakmai tárgyakra is. A tantárgyak 
egy részében megszerezhető tudást nem fel-
tétlenül tudjátok használni a mindennapi tevé-

kenységeitek során, de nagyban hozzájárulnak 
az alapvető mérnöki szemlélet kialakításához. 
Ezen ismeretek nagy része megegyezik a kar 
három alapszakán, ezért amennyiben az első 
félév során eldöntitek, hogy inkább másik szak 
érdekel benneteket, még változtathattok a dön-
téseteken. 

A kar mindhárom alapszakját hét félév alatt 
lehet elvégezni, de fontos észben tartani, hogy 
ehhez a mintatanterv szerinti folyamatos előre-
haladás szükséges. A nem teljesített tantárgyak 
könnyen a képzés csúszását eredményezhetik, 
ugyanis az adott tárgy tananyagára épülő tantár-
gyakat csak a teljesítés után vehetitek fel. 

A már említett specializációk választásának 
szükséges feltétele, hogy 85 mintatanterv sze-
rinti kredittel rendelkezzetek. 

A logisztikai mérnöki képzésben részt vevő 
hallgatók az alapszakon egységes oktatásban ré-
szesülnek, így nem választhatnak specializációt.

Közlekedésmérnöki szak specializációi:
Közúti közlekedési folyamatok
Vasúti közlekedési folyamatok
Légiközlekedési folyamatok
Vízi közlekedési folyamatok

Járműmérnöki szak specializációi:
Vasúti járművek
Gépjárművek
Légijárművek
Vízi járművek
Építőgépek
Automatizált anyagmozgató berendezések 
és robotok
Járműgyártás
Járműmechatronika
Járműfelépítmények

Az alapszakok részletes mintatantervét és az 
előkövetelményeket megtaláljátok a kozlekedes.
bme.hu weboldalon.

A kar képzései
A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara három alapszakot indít: 
a járműmérnökit, a közlekedésmérnökit és a logisztikai mérnökit. A három szakon 
összesen 13 specializáció közül választhattok, az alábbiakban ezekről, valamint a 
képzések közti különbségekről olvashattok. 

A szakkollégium tevékenysége igen szerte-
ágazó: egyrészről az egyetemi tanulmányokhoz 
kapcsolódó konzultációkat és továbbképző okta-
tásokat rendezünk, másrészről minden hallgató 
számára nyitott üzemlátogatásokat, mérnökver-
senyeket, valamint szakmai programokat szerve-
zünk. Azokat is meg kívánjuk szólítani, akik ezek-
nek a lebonyolításában, szervezésében is részt 
kívánnak venni, és szeretnének e téren is fejlődni.

Szakkollégiumunk 4 nagy tagozatból áll, így 
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfe-
lelő csoportot: 

• Járműtechnika tagozat
• Közlekedéstechnika tagozat
• Automatizált anyagmozgatás, mobilgépek 

és logisztika tagozat
• Autonóm járművek tagozat
Mindenki számára elérhető üzemlátogatása-

ink a teljesség igénye nélkül: 
• A félévet az Audinál kezdjük, ahol betekintést 

nyerhettek egy TT születésébe, vagy megnézheti-
tek az egyik legnagyobb motorgyár működését is.

• Megismerjük Szeged közlekedési hálózatát 
egy egész napos kirándulás keretében.

• Meglátogatjuk az épülő zalaegerszegi teszt-
pályát, mely Európában egyedülálló lesz.

• A nagy gépek kedvelőinek kedvezve a bük-
kábrányi és visontai bányákat fogjuk meglátogat-
ni és megismerjük ezeknek a működését.

• A vasút rajongóinak szervezünk üzemláto-
gatást a Dunakeszi Járműjavítóba, ahol a MÁV 
leendő emeletes motorvonatjait szerelik készre. 

•A győri és mosonmagyaróvári székhelyű 
Kravtexnél fogunk üzemlátogatást tenni, ahol 
többek között a Credo buszok is készülnek.

A félév során minden héten a járműtechni-
ka tagozat gólyaoktatásán vehettek részt, mely 
segíti a leoktatott elméleti tananyag megértését 
úgy, hogy tagjaink ezeknek gyakorlati felhaszná-
lását bemutatják. Erre épül a tavaszi félévben in-
duló motorszerelési gyakorlatunk, ahol a gólya-
oktatást sikeresen elvégzők a felszerszámozott 
műhelyünkben 10 különböző motorkonstrukciót 
ismerhetnek meg, és szedhetnek darabokra.

Későbbiek során részt tudtok venni a fejlesz-
tési projektjeink egyikében is, mint egy önjáró 
targonca építése, elektromos hajtány építése, 
elektromos robogó fejlesztése.

A tavaszi félévben a Közlekedéstechnika ta-
gozat szervezésében a Várostervezési Napok 
résztvevői is lehettek, mely során egy ismert bu-
dapesti csomópontot kell átterveznetek, és meg-
oldási javaslatot tenni egy négy napos műhely-
munka keretében. De ha nem érzed még magad 
eléggé elszánt versenyzőnek, akkor szervezőnek 
is szívesen várunk csapatunkba, ahol megismer-
heted milyen egy komplex verseny lebonyolítása 
és megszervezése.

Végül pedig, de nem utolsó sorban április 
első hetében kerül megrendezésre a 4. Szak-
mai Nap, ahol az ipari szereplők megismerésén 
túl interaktív szakmai programokon és érdekes 
előadásokon jelen lehettek.

Ha felkeltettük érdeklődésedet, akkor keress 
minket Facebookon, ahol minden programunk-
ról értesülni tudsz, vagy írj nekünk üzenetet.

A szakkollégiumot karunk lelkes diákjai alapították 2008 őszén, mivel úgy találták, 
hogy az egyetemi képzés során nem jut elég idő a gyakorlati tapasztalatok megszer-
zésére. A szakkollégium célja ennek megfelelően, hogy a közlekedési tudományok 
iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítson önálló tudományos tevékeny-
ségek művelésére és a szakma közelebbi – olajosabb – megismerésére.

Közlekedésmérnöki Szakkollégium
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Egyetemünkön a Térítési és Juttatási Szabály-
zat rendelkezik a hallgatók pénzügyi kérdése-
iről. Többek között ebben a dokumentumban 
olvashattok  a  finanszírozási  státuszról, annak 
megszűnéséről vagy változásáról, az adott kép-
zéshez rendelt támogatási időről, a különböző 
ösztöndíjakról, valamint a hallgatók térítési kö-
telezettségeiről. A szabályzat az egyetem a hall-
gatók  irányába  teljesítendő  kötelezettségeivel 
is foglalkozik, így lényeges, hogy ezzel az elsős 
hallgatók behatóan megismerkedjenek. 

Az állami ösztöndíjas képzéshez rendelkezés-
re álló támogatási idő összesen 12 félév, de leg-
feljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott 
képzési idő. Tehát BSc képzésben, legfeljebb 7+2 
félév a rendelkezésre álló támogatási időszak.  
A BSc képzésen fel nem használt állami féléveket 
az MSc képzésben lehet hasznosítani. Ha a hall-
gató nem tudja befejezni tanulmányait az adott 
támogatási idő alatt, akkor csak önköltséges for-
mában folytathatja tanulmányait, de a diploma 
megszerzésére legfeljebb a képzés idejének két-
szerese  vehető igénybe, tehát az alapképzésben 
14 félév. Aki ennyi idő alatt nem szerzi meg diplo-
máját, azt az egyetem elbocsájtja.

Finanszírozási forma alapján megkülönböz-
tetünk önköltséges, állami részösztöndíjas, il-
letve állami ösztöndíjas (államilag támogatott) 
hallgatókat. Amellett, hogy az egyes státuszok 
komoly anyagi vonzattal járhatnak, más jogosult-
ságok és kötelezettségek is tartoznak hozzájuk. 
A felsőoktatási felvételinél az egyes szakok több 
finanszírozási formába indulhatnak, azokra kü-
lön lehet jelentkezni, de a felvételinél elnyert stá-
tusz a tanulmányok során megváltozhat.

A hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait ma-
gyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytat-
hassa, az utolsó két aktív félévében legalább 36 
mintatanterv szerinti kreditet kell összegyűjtenie, 
és legalább 3,0-ás súlyozott tanulmányi átlagot 
kell elérnie. Ez minden tanulmányi év végén szű-
résre kerül, és a feltételt nem teljesítő hallgatók 
csak önköltséges formában tanulhatnak tovább. 
A besorolás egy tanév időtartamra szól. 

Ha úgy alakul, lehetőség van önköltséges kép-
zésre átjelentkezni, ez akkor lehet indokolt, ha 
valaki államilag támogatott féléveit inkább az MSc 
képzésre tartogatja. 

További lehetőség az önköltséges státuszra 
való átsorolásra a támogatási idő lejárta.

Lehetőség  van azonban önköltséges  kép-
zésről állami ösztöndíjas státuszra kerülni.  
Ez esetben az előző bekezdésben taglalt felté-
telek teljesítésén kívül egyéb kritériumoknak is 
eleget kell tenni. 

Egyetemünkön megannyi lehetőség van 
anyagi helyzetünk javítására. A teljesítmény ala-
pú ösztöndíjakat a hallgatók tanulmányi helyze-
tük alapján, illetve kimagasló szakmai, közösségi 
tevékenységükért nyerhetik el. Ettől megkülön-
böztetjük a szociális alapú ösztöndíjakat, melyek 
a hallgató szociális helyzetét hivatottak javítani.

Tanulmányi ösztöndíjban a kar arra jogo-
sult hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesíthető. 
A juttatás összege az előző aktív félév ösztön-
díjindex alapján kerül megállapításra. Tehát az 
első félévében senki sem kaphat tanulmányi 
ösztöndíjat, ez az elsősöknek csak a tavaszi fél-
évben lehet esedékes.

A Közösségi és Közéleti ösztöndíjak szolgál-
nak a karunkon végzett kiemelkedő közösségi 
munka jutalmazására. Az ösztöndíjat főként a 
kari közösség számára hasznos öntevékeny kö-
rökben, illetve hallgatói bizottságokban végzett 
munkáért ítéli oda a kari Hallgatói Képviselet.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az Egységes 
Szociális Rendszer honlapján (szoc.sc.bme.hu) 
félév elején lehet pályázni. A rendszerbe a hall-
gató körülményei alapján kell igazolásokat feltöl-
teni, a pályázatot ezek alapján a Kari Diákjóléti 
Bizottság bírálja el. Az ösztöndíjra már az első 
félévben lehet pályázni.

Az alaptámogatásra  a  rendszeres  szociális 
ösztöndíjjal együtt lehet pályázni, erre a juttatás-
ra azon elsős hallgatók jogosultak, akik a TJSZ-
ben meghatározott valamely rászorultsági kate-
góriába tartoznak, valamint elérik a rendszeres 
szociális ösztöndíj jogosultsági határát. A juttatás 
a rendszeres ösztöndíjjal ellentétben egyszeri, 
egyösszegű kifizetés.

A rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésére 
abban az esetben van lehetőség, ha a családon 
belül váratlanul olyan esemény következett be, 
mely negatívan befolyásolta a háztartás vagy a 
háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályáza-
tot legkésőbb az esemény után hat hónappal 
kell leadni, elbírálását a Szociális Bizottság végzi. 
Ilyen eset lehet például egy eltartó váratlan halá-
la, munkahelyének elvesztése vagy ha gyermek 
születik a családban.

A Bursa Hungarica ösztöndíj csak részben 
kötődik az egyetemhez. A pályázatot a hallgató 
lakhelyének önkormányzata írja ki, és bírálja el. 
Az ösztöndíj egyik felét az egyetem, a másik felét 
az önkormányzat biztosítja. 

A  hallgatói  térítések  a  Neptun  rendszeren 
keresztül intézendőek. A hallgató utalással tudja 
feltölteni a hozzá tartozó alszámlát, majd onnan 
tudja kiegyenlíteni fizetési kötelezettségeit. Ilyen 
kötelezettség lehet például a kollégiumi térítési 
díj, vagy a kollégiumi szolgáltatási díjak valame-
lyike (az adott kollégium házirendje tartalmazza).

Tanulmányokkal kapcsolatos mulasztás 
esetén rektori-kancellári utasítás rendelkezik a 
fizetendő összegekről. Késedelmes feladatle-
adásért, zárthelyi második  pótlásáért, ismételt 
javítóvizsgáért, nem első alkalommal felvett tár-
gyakért különeljárási díjat kell fizetnünk. A telje-
sítés elmulasztása esetén a rendszer korlátozza 
az egyes Neptun műveleteket elvégzését (példá-
ul vizsgafelvétel, tárgyfelvétel).

Ez a rövid, ám velős tájékoztató az egyetemi élettel kapcsolatos pénzügyi rejtelmek-
be hivatott bevezetni. A zökkenőmentes tanulmányi előrehaladáshoz elengedhetet-
len a juttatások és térítések alapjainak ismerete, így nem érhet meglepetés.

Juttatás és térítés az egyetemen

A TJSZ

Hallgatói támogatások

Finanszírozási státusz

Egyéni támogatási idő
Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Szociális alapú ösztöndíjak

A hallgató térítési kötelezettségei

VÖRÖS
MÁRTON
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Ha valamit be kell fizetnetek, azt általában a 
Neptun rendszeren keresztül tehetitek meg. A 
Neptun rendszerbe pénzt utalni az alábbi infor-
mációk segítségével tudtok:

A jogosult neve: Neptun gyűjtő számla
A jogosult számlaszáma: 10032000 - 

01425279 - 01120008
Közlemény: NK-NEPTUNKÓD (a hallgató  

Neptunkódja)
Például, ha a Neptunkód A1B2C3, akkor a 

közlemény rovatba ez kerül: NK-A1B2C3
Ezzel kapcsolatosan további információkat a 

www.kth.bme.hu weboldalon találtok.

Érdemes tudnotok, hogy tanulmányaitok so-
rán milyen számítógépes programokat fogtok 
használni. Az első félévekben nem igazán hasz-
náltok olyanokat, amelyeket ne futtatna le köny-
nyedén bármelyik gép, viszont később már olyan 
programokat kell nap mint nap megnyitnotok, 
amik a nem megfelelően választott, kis memóri-

ájú, nem korszerű gépen nem feltétlenül fut le. 
Első félévben a programozás során ismerkedtek 
majd meg a Visual Studioval, amiben majd a házi 
feladatotokat is el kell készíteni. Az 5. félévben az 
Irányítástechnika tárgynak köszönhetően a MAT-
LAB-bal mindhárom szak tanulója megismerke-
dik. A járműmérnököknek ezenkívül a Solid Edge 
és Atmel Studio kezelését kell elsajátítaniuk. Köz-
lekedésmérnökök a Visio, TAKT és AutoCAD hasz-
nálatával ismerkednek meg. A logisztikai mérnö-
kökre az AutoCAD-en kívül, PLMPack Stackbuilder 
és az SQL Server Management Studio programok 
megismerése vár. Tehát érdemes az előbb felso-
rolt programokra méretezni a gépeteket.

Az egyetem minden oktatója és hallgatója 
jogosult a legfrissebb, legális Office program-
csomag használatára, amit a BME Címtáras azo-
nosítóddal tudsz elérni a login.bme.hu/office365/ 
oldalon. Több számítógépes program licencét 
a http://www.hszk.bme.hu/ oldalon érhetitek el.  
Valamint hasznos oldal ezzel kapcsolatban a 
msdnaa.bme.hu is.

A tanulmányi és közösségi ösztöndíjon kí-
vül még megannyi ösztöndíj lehetőség adott az 
egyetemen. Például a jó tanuló, jó sportoló ösz-
töndíj, ami támogatja azokat a tanulókat, akik a 
jó tanulmányi eredmények mellett kitűnő spor-
tolók is. Ha szakmai tevékenységeddel vagy tu-
dományos munká(i)ddal emelkedsz ki a többiek 
közül, akkor a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra 
kell pályáznod. Ezek csak egy-egy példák a sok 
közül. További ösztöndíjakról tájékozódjatok a 
www.ehk.bme.hu oldalon!

Ha a www.icarus.kozlek.bme.hu weboldalra 
felmentek, ott találkozhattok a közlekkar új, még 
fejlesztés alatt álló tanulmányi rendszerével. Ezen 
a weboldalon bejelentkezés után elérhetőek az 
egyes tárgyak előadásai, házi feladat kiírásai, zh-k 
eredményei. Ide tölthetitek fel a házi feladataito-
kat, akár saját órai jegyzeteket is. Néhány tantárgy-
ból a számonkérés ezen a rendszeren keresztül 
fog zajlani, szóval kezdjetek el ismerkedni vele!

Összegyűjtöttünk Nektek pár fontos tudnivalót, amik később még a hasznotokra válhatnak.

Jó tudni...

2018/19. I. félévben az 5 legjobb tanulmányi 
eredményt elért hallgató névre szóló ajándékai 
már elkészültek.

2018/19. II. félévben 3 hallgató ért el jeles 
eredményt a tárgyból, nekik is készül a névre 
szóló ajándék.

Úgy tervezzük, hogy az ajándékokat a 
2019/20. I. félév szeptemberében az egyik ÁJGT 
előadás kezdeti perceiben adjuk át.

Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni, és 
minden félévben lesznek az ÁJGT tárgyból je-
les eredményt elérő hallgatók és névre szóló 
ajándékok!

A tárgy megérthető, megtanulható és sze-
rethető, ha úgy állunk hozzá, hogy kíváncsiak 
vagyunk, szorgalmasan tanulunk, gyakorlunk 
(sok-sok példamegoldás, átlagosan heti 3 óra). 
Jó alapot ad, ha valóban szeretnénk elsajátítani 

a mérnöki gondolkodásmódot, úgy látni a vi-
lágot, a természet folyamatait, hogy azt értsük, 
átlássuk valamint, hogy tervezhessünk új folya-
matokat, gépeket, rendszereket! Ha mérnökké 
szeretnénk válni!

Úgy gondolom, hogy minden hallgató azért 
van itt, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Karon, mert választott egy szakmát, egy hivatást, 
amit ismerni, tudni és szeretni fog! Ez lesz az élete!

Ez a tudás és szakmaszeretet most azzal kez-
dődik, hogy a hallgatók megszeretik és elsajátít-
ják az Általános Járműgéptan ismeretit. És ter-
mészetesen így kell ennek lennie a tanulmányok 
során minden új és hasznos ismerettel.

Mindenkinek kitartást és eredményes tanul-
mányi munkát kívánunk! Jó utat a Közlekesnek!

Neptun gyűjtőszámla

BME licenc
Számítógépes programok

Ösztöndíjak

Moodle

ÁJGT = SZERETEM
– vagy még mindig az egyik mumus tárgy, ami elől menekülniük kell a hallgatóknak 
(mintegy 3-6 féléven keresztül)???

Kezdjük a jó hírekkel 2018/19. II. félévben jeles eredményt 
elérő hallgatók:
- Cseh Noémi Angéla
- Korompay Márton
- Varga Zoltán György

Rossz hír nincs
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Érezted már úgy, hogy valahogy a napsütés 
sem az igazi, a barátokhoz sincs kedved, de  
közben az is szomorúvá tesz, hogy a szobában 
kuksolsz egyedül? Hogy beszélgetnél valakivel, 
de bent a gonosz kisördög szorongatja a tor-
kodat és a gyomrodat? Esetleg történt veled 
korábban olyan, ami nyomja a lelked, de sosem 
találtál igazán megértő fülekre, akik enyhítettek 
volna a bánatodon?

Nem is hinnéd, hogy hányan vannak közte-
tek olyanok, akik nem is tudnak róla, de szoron-
gástól, pánikrohamtól vagy akár enyhébb, de 
sokszor súlyosabb depressziótól szenvednek. 
Fontos megjegyezni: bárkivel előfordulhat, és 
kezdődhet egészen apró porszemként külö-
nösebb indok nélkül vagy traumatikus élmény 
következtében, de ha félsz segítséget kérni, 
akár el is hatalmasodhat rajtad, és rányomhat-
ja a bélyegét a tanulmányi teljesítményedre, a 
munkakedvedre, az emberi kapcsolataidra, és 
szépen lassan az egész életkedvedre is. Éppen 
ezért nem éri meg szégyenkezni, ellenben na-
gyon is szükséges segítséget kérni, ha úgy érzed, 
hogy nem kerek a történet, teljesen mindegy, 
hogy mennyire érzed súlyosnak a saját állapo-
todat. Ezt sokszor te magad nem is tudod meg-
ítélni, de ha már úgy érzed, hogy a barátokkal 
való beszélgetéstől már nem könnyebbül meg a 
lelked, akkor érdemes szakemberhez fordulni. 

Pszichológust rengeteget találsz az inter-
neten, az SZTK kereteken belül működőn a  
magánrendelésen át, viszont a Hallgatói Szol-
gáltatói Igazgatóság (továbbiakban: HSZI) a 
BME berkein belül is működtet pszichológiai  
tanácsadást. Ennek hatalmas előnye, hogy a 
hallgatók számára térítésmentesen vehető 
igénybe, viszont hátránya (ami elgondolkodta-
tó is egyben), hogy rengetegen veszik igénybe 
a szolgáltatást, így sajnos valamennyit minden-
képp várni kell az időpontra.  

A jelentkezés a HSZI honlapján történik egy 
kérdőív kitöltésével, amelynek megválaszolá-
sával már egy informatív képpel gazdagodnak 
rólad a szakemberek. Van lehetőség arra, hogy 
amennyiben kifejezetten súlyosnak ítéled meg a 
saját helyzetedet, ezt jelölheted, ebben az eset-
ben mindent megtesznek azért, hogy a lehető 
leghamarabbi időpontban találkozz a jövendő-
beli pszichológusoddal. A foglalkozások számát 
az határozza meg, hogy mennyi időt becsül a 
szakember arra, hogy változást érjetek el közö-
sen, ez lehet akár tíz alkalom, de lehet több is, 
a cél az, hogy segítsen túllendülni a problémán, 
megoldást javasoljon, technikákat sajátítsatok el 
közösen, hogy a későbbiekben már könnyebben 
menjen ezeknek a kezelése, ha már nem fogják 
a kezedet. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy 
nem elég pusztán a tanácsadás, hanem akár 
gyógyszeres kezelésre is szükséged lehet, útmu-
tatást ad a további teendőiddel kapcsolatban.

Látogathatod a pszichológust akár diszk-
réten négyszemközt, de csoportos terápiára is 
lehetőség van, és akár Skype-on keresztül is kér-
hetsz segítséget, ha számodra az a kényelmes. 
Mindezt az alapján kell mérlegelned, hogy mi-
lyen jellegű a problémád, hiszen ha a tömegtől 
szorongsz, abban az esetben nem biztos, hogy 
jót tesz az, ha a legtitkosabb félelmeidet vagy 
problémáidat többek előtt kell megosztanod 
a szakemberrel. Viszont ha fontos számodra a 
többiek visszajelzése, akik hasonló cipőben jár-
nak, mint te, abban az esetben elképzelhető, 
hogy pont a tapasztalatcsere fog kilendíteni a 
gödörből, amiben bent ragadtál. Az egyik legfon-
tosabb dolog az, hogy a pszichológus is olyan, 
mint akár egy párkapcsolat: nem biztos, hogy 
elsőre megtalálod az igazit, de hidd el, nem fogja 
sértésnek venni, ha úgy érzed, hogy nem tudsz 
vele dolgozni, segíteni fog abban, hogy máshoz 
kerülj. Ez pedig azért ennyire érdekes kérdés, 

mert a legféltettebb titkaidat kell megosztanod 
vele, ami sokszor síráshoz vezet, és ezt úgy nem 
lehet végigküzdeni, ha további szorongást gene-
rál benned a segítő személye.

Ez a téma szinte kifogyhatatlan, de a leglé-
nyegesebb információkat már tudod: a HSZI 
honlapján, a https://hszi.bme.hu/tanacsadas/
pszichologia/ linken éred el a jelentkezéshez 
szükséges kérdőívet, valamint a foglalkozások 
bővebb leírását. Ha pedig megfogadod a ta-
nácsaimat, és egy jó adagnyi bátorsággal leküz-
död a visszatartó erőt, és mersz segítséget kérni, 
akkor előbb-utóbb ismét szépnek fogod látni a 
napsugarakat, örömmel hívod fel a barátaidat, 
és nem a torkodban lévő gombóc társaságában 
figyeled majd szünetekben a lazán beszélgető 
társaidat, hanem te is becsatlakozol hozzájuk.

A BME egyik nagyon jó tulajdonsága, hogy szerteágazó szolgáltatásokat vehetsz igénybe. Ha meg-
kérdezel akár egy mentort, vagy egy felsőbb éves társadat, bizonyára elmeséli majd, hogy tudsz 
jegyzeteket nyomtatni, vásárolni, könyvtárba menni, jókat enni az St büfében, megfázás esetén 
orvoshoz menni, viszont mi a helyzet akkor, ha nem a tested, hanem a lelked fáj? 

Segítséggel könnyebb

Tudtad-e? Amennyiben a tanulást 
egyéb módon esetlegesen hátráltató 
problémád van (diszlexia, diszgráfia, 
stb.), a kari esélyegyenlőségi mentor 
is segítségedre lehet ezeknek az 
áthidalásában.  
Ő a Közlekkaron jelenleg Lévai Ta-
más, a levai.tamas@kozlekkar.hu-n 
bátran keresheted!
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Valószínűleg mindnyájan, akik bekerültetek 
ide, rendelkeztek bizonyos nyelvismerettel, ami 
elengedhetetlen volt az egyetemi felvételhez – 
elég az idegen nyelvből tett érettségi vizsgára 
gondolnunk. Legtöbbször azonban nem elég 
egy alapszintű, „éppen el tudok makogni valamit” 
nyelvtudás, fontos, hogy magabiztosan, kellő bá-
torsággal tudjátok használni azt a nyelvet, amibe 
már egyszer belekezdtetek. Ehhez nyújthatnak 
nagy segítséget az Idegen Nyelvi Központ órái 
azoknak, akik jól használják fel az ingyenes nyel-
vi egységeiket. Igen, jól látjátok: itt arról van szó, 
hogy minden hallgatónak rendelkezésére áll bi-
zonyos mennyiségű „nyelvi kredit”, amelyet sza-
badon felhasználhat egyetemi évei során min-
denféle kötelezettség nélkül. Elvárás mindössze 
a tárgy teljesítése, ellenkező esetben ugyanis sú-
lyos ezreket fizethetünk meggondolatlanságun-
kért, de ez gyakorlatilag minden tantárggyal így 
van. Mondhatjuk azt is, hogy itt valódi értelmet 
nyer a „megfizeti a tanulópénzt” kifejezés! Miért 
érdemes szétnézni? Mert rengeteg nyelvi óra áll 
rendelkezésre, viszonylag sokféle nyelvből, és jó-
formán mindenki megtalálhatja a választékban a 
számára legmegfelelőbb szintet. A teljesen kez-
dő, alapfokú óráktól kezdve a középfokú nyelv-
vizsgára való felkészítésen át a magas szintű 
műszaki nyelvórákig minden megtalálható a re-
pertoárban. És ami a legcsábítóbb: ezek az órák 
nem csak nevükben tartalmazzák az adott szin-
tet, hanem valójában teljesítik is a hozzá fűződő 
reményeinket! Aki például szeretné megszilárdí-
tani angol nyelvtudását, és végre rávenni magát, 

hogy elmenjen nyelvvizsgázni, az bátran választ-
hatja a felkészítőt, mert ott egész biztosan fel is 
készítik majd úgy, hogy minden félelem nélkül 
mehessen bármelyik típusú vizsgára. Ha vannak 
efféle ambícióitok, kezdjetek bele bátran akár új 
nyelvbe is, hiszen két-három félév aktív nyelvta-
nulás nagy fejlődést hozhat bárki életében. Le-
hetőség szerint ne a legelső félévben kezdjetek 
idegen nyelvet hallgatni, mert beletörhet a bics-
kátok az egyetemi időrend kialakításába, de úgy 
vélem, az első év után már kellően edzettek lesz-
tek ahhoz, hogy nyugodt szívvel iktassatok be 
heti pár óra nyelvet az életetekbe. Nem érdemes 
kemény tízezreket kifizetni egy különtanárnak, 
ha itt is megvan a lehetőség a tanulásra! Nyil-
ván némileg lassabb tempóban fogtok haladni, 
de a cél így is elérhető. A létszám miatt sem kell 
aggódni, a legtöbb foglalkozás kiscsoportos, a 
nyolc-tíz fővel induló kurzusok a leggyakoribbak, 
így nyugodtan kérdezhettek is órán, és sok idő 
jut az élő kommunikációra, ami elengedhetetlen 
a magabiztosság elnyeréséhez. Bátran érdeklőd-
jetek felsőbb éves társaitoktól egy-egy kurzus 
felől, biztosan segítenek, vagy legalább mutatnak 
valaki olyat, aki tud majd segíteni.

Akármi is a válaszod erre a kérdésre, érdemes utánanézned a BME 
Idegen Nyelvi Központ által indított ingyenes, órarendi nyelvórák-
nak, hiszen a jó mérnök nem csak rajzolni, számolni, tervezni tud, 
de kommunikálni is - lehetőleg több nyelven.

Rengeteg külföldi lehetőséget és segítsé-
get találhatsz a Hallgatói Külügyi Testület 
weboldalán, a hkt.bme.hu címen, de a leg-
fontosabb szervezetek elérhetőségeit mi is 
kigyűjtöttük neked:

AIESEC
Az AIESEC a világ legnagyobb diákszerveze-
te, mely 110 országban van jelen.
www.facebook.com/AIESECBME

ESN
Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az 
egyetemünkre érkező Erasmus-os diákok 
beilleszkedését, valamint az újra hazatérők 
visszailleszkedését segíti.
www.esn.bme.hu

ESTIEM
Az ESTIEM az európai műszaki menedzse-
rek szervezete, mely összeköti a kontinens 
MM hallgatóit, valamint a műszaki és me-
nedzser terület iránt érdeklő diákokat. 
www.estiem.bme.hu

IAESTE
Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamato-
san, hogy a Műegyetem hallgatói számára 
a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorla-
tokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel 
Magyarország határain túl kamatoztatha-
tod itthon megszerzett tudásodat.
www.facebook.com/iaestebme

IMT
International Mentor Team tagjainak felada-
ta, hogy a harmadik országból érkező hall-
gatók beilleszkedését segítse mind az egye-
temi életbe, mind a magyar társadalomba.
hkt.bme.hu

Rákóczi Szövetség
A Hallgatói Külügyi Testület legfiatalabb 
tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a 
hallgatók számára, hogy megismerjék a ha-
táron túli magyarok életét, lehetőséget ad a 
BME diákjainak, hogy felvegyék a kapcsola-
tot az ott élő egyetemistákkal.
www. facebook.com/rakoczibme

Hol érdemes érdeklődni?

És te beszélsz külföldiül?
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Időrendben a Gólyatáborral kezdődött 
egyetemi pályafutásotok. A jelentkezőknek 
megadatott a lehetőség, hogy Balatonakalin 
belekóstoljanak az egyetemi élet szépségeibe. 
Természetesen nem csak a bulizásra gondolok, 
hiszen bepillanthattatok a szakestélyek világá-
ba, számos új ismerőst szerezhettetek, és az ok-
tatók előadásain egy kicsit is figyelők sok fontos 
információra tehettek szert. Ha esetleg nem jött 
össze, hogy részt vegyetek a táborban, akkor se 
csüggedjetek, bőven lesz még alkalmatok az itt 
töltött évek során bepótolni az élményeket – vi-
szont csínján kell bánni az élvezetekkel, nehogy 
a ló túlsó oldalán kössetek ki! 

A tanévet az úgynevezett regisztrációs hét 
nyitja meg, amikor még nincsenek órarendi 
tanórák, ám ilyenkor is érdemes a közelben 
maradni, hiszen ez a hét remek alkalmat nyújt 
arra, hogy a hallgatói képviselet által szervezett 
megannyi programon megismerjétek gólyatár-
saitokat és a környezeteteket. Szintén remek 
lehetőség lesz ez a pár nap arra is, hogy lelki-
leg felkészüljetek a félévben rátok váró nehéz-
ségekre és próbatételekre. Ugyanezen a héten 
rendezzük meg nektek a kollégium kertjében a 
flekkenpartit, ahol egy kis evés-ivás mellett ösz-
szebarátkozhattok a felsőbb évesekkel és né-
hány oktatóval. Továbbá részt vehettek a felké-
szítő tanfolyamon, ami nagy segítséget nyújthat 
majd az első félév kemény kihívásainak legyő-
zésében. 

Rögtön az egyetemkezdéskor egy kocsma-
túrával melegíthettek be, valamint szeptember 
10–12. között idén tizenharmadik alkalommal 
rendezik meg a BME Egyetemi Napokat, ahol 
frissen szerzett barátaitokkal jobbnál jobb kon-
certeken tombolhatjátok ki magatokat. Vagy 
akár csak egy kellemes sör vagy üdítő mellett ké-

szülhettek együtt lelkiekben a rátok váró 7+n fél-
évre - de ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre 
csak az első félévet abszolváljátok. Vigyázat, az 
emlékek megőrzése érdekében szebbnél szebb 
fotók láthatnak napvilágot!

Természetesen eljön az idő, mikor már a ta-
nulással is foglalkoznotok kell, bár ez még nem 
teljesen az, amire gondoltok: hogy egy pogány 
részt vehessen a komoly selmeci tradíciókkal, 
szigorú szabályokkal rendelkező bALEKkeresz-
telő Szakestélyen, ahhoz nagyon sokat kell ta-
nulnia. A balektudnivalók elsajátítása az első 
néhány hónapban történik, amikor megismer-
kedhettek karunk és a szakestélyek történeté-
vel, dalaival. Felkészültségetekről a balekvizs-
gán tehettek tanúbizonyságot, ami miatt - ha 
rendesen odafigyeltek az oktatások alkalmával 
nem kell aggódnotok. Balekkeresztelésen kívül 
a szakestélyek célja lehet még firmaköszöntés, 
szalagavatás és gyűrűavatás, utóbbin – már 
bALEK-ként ti is részt vehettek decemberben!

De mindezek előtt egy kis lazításként egye-
temi éveitek egyik igen fontos eseménye kerül 
megrendezésre – a Gólyabál. Minden elsős nagy 
napja ez, hiszen őt hirdeti a plakát, ő táncolja a 
nyitótáncot, ő esküszik fel egyetemi polgárnak, 
neki mérik a sört, érte dübög a zenekar, neki 
dobja Tibi bácsi a pöttyös labdát, neki készítik a 
vacsorát, és ő mondhatja el az unokájának régi 
képeket nézegetve, hogy volt egy bál, melyen őt 
ünnepelték. 

Még mielőtt elkezdene felmelegedni az idő, 
végre nem csak az egyetemen csúszhatunk 
együtt, hanem közösen örülhetünk a már hagyo-
mánnyá vált Jeges Estnek, amely nagyon jó alka-
lom arra, hogy a vizsgaidőszak után mindenki ki-
kapcsolódjon egy kicsit, korit vegyen a lábára, és 
hajnalig csúszkáljon és jéghokizzon némi forralt 

bor társaságában. De vigyázat! Esni csak ügye-
sen ér, hiszen egy törött láb vagy kéz nagyon 
megnehezítheti a következő félévet.

 Április közepén már XXXIX. alkalommal ren-
dezzük meg a Kari Napokat. Ez a legnagyobb 
közlekkari ünnep, egy egyhetes programsoro-
zat, mely során a csapatok különböző vicces, 
de sokszor teljes komolyságot igénylő feladatok 
teljesítésével próbálják megszerezni jelöltjüknek 
a Főkormányosi címet. A próbák rendkívül vál-
tozatosak, akadnak köztük olyanok is, melyek 
hosszú felkészülést igényelnek; ilyen például a 
csapat arculatának kitalálása, és a Baross Film 
-szemlére nevezett film elkészítése. Egy hét 
versengés után a győztes csapat jelöltjét régi 
Főkormányosok avatják be, ezután pedig félre-
téve a fáradtságot (hiszen egy hétig alig alszunk 
valamit) mindenki egy hatalmasat bulizik. A Kari 
Napok a legjobb lehetőség arra, hogy jobban 
megismerjétek egymást. Összetartó társaságot 
kovácsol belőletek, ráadásként pedig egy egész 
éven át lesz miről sztorizgatnotok. 

Arra viszont nagyon figyelnetek kell, nehogy 
utat tévesszetek a végtelen lehetőségek labirin-
tusában. Jegyezzétek meg, hogy az egyetem nem 
csak móka és kacagás, alkalomadtán azt is meg 
kell mutatnotok, hogy az eszetek is vág! Nem 
szabad átesni a már említett ló túloldalára, meg 
kell találni az egyensúlyt a tanulás és a szórako-
zás között! Ebben segítségetekre lesznek men-
toraitok, de azért nektek is ügyelnetek kell az 
egészséges rend megőrzésére!

Jó szórakozást!

Tudnotok kell, hogy az egyetemen nem csak tanulni kell és lehet, néha szüksége-
tek lesz egy kis kikapcsolódásra és szórakozásra is. Ezen oldalon olvashattok arról, mi 
minden vár rátok az elkövetkező egy évben. Megpróbálunk segíteni, nehogy eltéved-
jetek a lehetőségek útvesztőjében.

Élet a tanuláson túl
Közhír |  
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A Kari Napok jelentik egy közlekesnek az év 
fénypontját. Egy hét, ami csak rólunk szól, ami-
kor mindent szabad, és ami összeköti a kari 
hallgatókat. De mégis mi ez?

Az egész hetes programsorozat, ami egy 
csapattá kovácsolja az évfolyamokat. A hét 
vetélkedői és programjai egy összetett csa-
patverseny részét képezik, ahol a cél, hogy a 
te csapatod főkormányosjelöltje méltó utódjá-
vá válhasson az elődöknek, és főkormányossá 
válva, serlegbe gravírozott nevével örök dicső-
séget szerezzen csapatának. Az egy hetes ver-
seny alatt életre szóló emlékek és örök barát-
ságok születnek, ami egész életében elkíséri a 
közlekkar hallgatóit.

Az előkészületek már hetekkel korábban 
megkezdődnek: összeáll minden évfolyam 
krémje, és elkezdenek agyalni, vajon mi legyen 
a csapat témája, neve, ki legyen a főkormányos-
jelölt. A programokkal zsúfolt hét előtt elkészítik 
a csapat zászlaját és saját pólóját is.

Aztán eljön a várva várt áprilisi nap, pénte-
ken már mindenki lázban ég. A Kari Napoknak 
otthont adó Baross koli bejáratáról lekerül a 
forgóvilla, megkapja dekorációját a díszterem, a 
HaBárba pedig az eddiginél is több emlékcsök-
kentő nedű kerül. Kora este megmutatják ma-
gukat a csapatok, a bevonulásnál az évfolyamok 
előadják a gondosan kitalált műsorukat, meg-
alapozva ezzel a hét hangulatát. Egy bemelegítő 
sörváltó után a Baross Single-Plex mozivá át-
alakult díszterem bemutatja a csapatok filmjeit, 
melyek miatt megannyi embert néztek hülyének 

az elmúlt hetek alatt a kerületben és az egyete-
men egyaránt. Ezt követi az első este a HaBár-
ban, amiről általában senki nem tud mesélni.

Szombat reggel a Baross előtt gyűlik össze a 
nép. Lengenek a csapatzászlók, fogynak az elő-
zőleg gondosan előkészített italok, majd irány 
Budapest egyik fejpályaudvara. Bizony, ez a 
túra lesz, méghozzá nem is akármilyen! Ez a Kari 
Napok Túra! Megérkezve a kiszemelt isten háta 
mögötti településre össze kell szedni a bátor-
ságot, mielőtt az erdőbe lépnénk. Erre remek 
lehetőség a helyi vegyesbolt, valamint a kocsma 
felkeresése. Ha már a bátorság megvan, irány 
az erdő! A túra kijelölt útvonalán, és annak köz-
vetlen környezetében elszórtan mászó, ülő, fek-
vő vagy éppen „faltól-falig” ideális íven közleke-
dő embereket találhatunk. A kollégiumba való 
visszaérkezés időpontja fakultatív.

Érkezés után, a még talpon maradt csapat-
tagok összeszedik utolsó erejüket, mert jön az 
első, már a pontozásba is beleszámító sörvál-
tó. A csapatok tíz legjobb, és éppen bevethető 
sörivója áll az asztalhoz, majd egyesével, minél 
gyorsabban döntik le a fél liter hideg nedűt. 
Természetesen az estét a HaBárban zárjuk, buli 
kifulladásig...

Vasárnap a sporté a főszerep.  A Bogdánfy 
úti sporttelepen minden félórában 2x4, a más-
napossággal és egymással küzdő ember rúgja a 
bőrt, majd lassacskán elindulnak a további moz-
gós programok is: erősember próba, beer-pong, 
kidobós és élőcsocsó. A napot, mint mindig sör-
váltó,  koncert, és hajnalig tartó buli zárja.

Hétfőn az ügyességé a főszerep, a koor-
dinációs képességetek és az ízlelő bimbóitok 
lesznek főszerepben. Este a csapatok legel-
szántabb tagjai teljesíthetik az előző évi főkor-
mányos próbáját, mitől egész évben rettegnek. 
Ez egy mókás kis vetélkedő, némi alkohollal. 
Ajánljuk mindenkinek a lelki felüdülésre.

Kedden a mérnöki képesség kerül előtérbe. 
Az előre meghatározott, hetek alatt megépített, 
látványos technikai feladatban mérik össze tu-
dásukat a csapatok. Egy sörváltó után a kari na-
pok legkalandosabb és egyben legösszetettebb 
feladata, az Aranykerék veszi kezdetét. Itt sokat 
számít a csapatmunka, az ügyesség, és az, hogy 
ki mennyire téved el a különböző állomások kö-
zött. A versenyen Budapest különböző pontjain 
kell elgondolkodtató feladványok alapján meg-
találni a szervezőket, akiktől újabb feladványt 
kapva tudhatjuk meg a következő állomást, már 
ha kitaláljuk belőle. A nyertes az, aki az utolsó 
állomáson megkaparintja az Aranykereket.

Szerda a Kari Napok záróakkordja is, déle-
lőtt szakmai előadásokkal. Este extra sörváltók, 
a pontösszesítések, a győztes csapat kihirde-
tése és a főkormányos beavatása következik. 
A rendezvényt természetesen egy eszméletlen 
HaBár-bulival zárjuk, lehetőleg úgy, hogy jövő 
évig kitartsanak az ott szerzett emlékek.

Hogy ezek után megéri-e kipróbálni? Döntsd 
el magad!

Miért érdemes közlekesnek lenni? Tíz emberből kilencnek a Kari Napok szerepel a 
válaszában. Hogy miért is? Várd meg a tavaszt, és te is megtudhatod!

Egy csapat van: Kari Napok

 | Közhír
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A Baross Gábor Kollégium impozáns épülete 
Újbudán, a Bartók Béla út 17. szám alatt helyezke-
dik el, az egyetem K (központi) épületétől, a karunk 
által használt St, J és L épületektől, az egyetem köz-
ponti könyvtárától és sportközpontjától csupán 
néhány percnyi sétára. Számos busz-, villamos-, 
és metróvonal érhető el szintén rövid idő alatt, így 
fél órán belül a frekventáltabb budapesti helyekre, 
pályaudvarokra is eljuthatunk. Nem elhanyagol-
ható szempont a környéken található tengernyi 
kisbolt, étkezde, könyvtár, pláza, mozi, kulturális 
és sportolási lehetőség, vendéglátó- és szórakozó-
hely és ezen kívül szinte minden, amire egy egye-
temistának szüksége lehet.

Az épület szép, régi kapuján belépve rögtön 
megérint a hely szelleme. Természetesen nem egy 
ijesztő kísértetre kell gondolni, hanem arra a lég-
körre, amit a kollégium falai magukból árasztanak. 
Az intézményben egy olyan lakóközösség él, mely-

nek tagjai – csupa közlekedés-, jármű- és logisztikai 
mérnökpalánta – hasonló céllal kezdték meg fel-
sőfokú tanulmányaikat: mérnökké akarnak válni. 
Ehhez azonban hosszú és rögös út vezet, amiben 
a kollégiumban szövődő barátságok, közös tanu-
lások, bulizások, egymás átsegítése a gondokon is 
nagyon nagy szerepet játszik. Természetesen az-
zal, hogy az ember kollégiumban lakik, nem zárja 
el magát a külvilágtól sem, ugyanúgy barátkozhat 
külsős hallgatókkal is, hiszen a „Baross-palota” 
biztosít helyszínt a kar hallgatói rendezvényeinek, 
legyen az szakestély, Kari napok vagy akár egy jó 
kis HaBár-buli, melyekről a Gólyahír további lapjain 
olvashattok bővebben.

A kollégiumban 2-3-4 ágyas lakószobák 
vannak, melyek teljesen bútorozottak, tehát 
ágy, szekrény, íróasztal található bennük, né-
hány évvel ezelőtt pedig még az épület legtöbb 
külső nyílászáróját újakra cserélték, melynek 
következtében a szobák fényesebbek lettek, és 
télen a meleg levegő sem szökik a külvilágba. 

A kollégium gondnokságán lehet kérni takarót 
és ágyneműt is, de aki a sajátját szeretné hasz-
nálni, természetesen arra is van lehetőség. 
Minden szobában van mosdókagyló és tükör 
is, ahol akár a reggeli fogmosást, készülődést 
is le lehet bonyolítani, azonban a folyosókon 
található több vizesblokk is, gyakran takarított 
zuhanyzókkal, mosdókagylóval és toalettel. 
A vizesblokkokban kaptak helyet a mosó- il-
letve szárítógépek is, annak érdekében, hogy 
a szennyes ruhát ne kelljen mindig hazavinni. 
Fontos tudni, hogy egy kulcs kölcsönzése egy 
mosó- és egy szárítógép használatát jelenti, hi-
ába van a helyiségben több ilyen gép. A KEFIR 
rendszeren keresztül tájékozódhatsz arról, 
hogy melyik kulcs szabad.

A folyosók végein alakítottak ki szintenként 
két-két konyhát, ahol villanytűzhely, mosoga-
tótálca és egy viszonylag nagy asztal áll azok 
rendelkezésére, akik megunják a menzakosztot 
vagy a környékbeli gyrososok ételeit és főzésre 
adják a fejüket. 

Néhány, manapság szinte nélkülözhetet-
len – de legalábbis praktikus – berendezést 
azonban a kollégistáknak kell beszerezni, pél-
dául mikrohullámú sütőt, vízforralót. Ezeket a 
tárgyakat érdemes a lakótársakkal együtt meg-
venni, vagy előzetesen egyeztetni, hátha valaki-
nek van otthon felesleges, ugyanis szobánként 
egy-egy bőven elég, a többi csak a helyet fog-
lalná. A tűzjelző rendszer miatt egyes eszközök 
használata korlátozottan lehetséges, érdemes 
tájékozódni a kollégiumi mentoroktól.

Minden kollégiumi szobában van internet 
elérési lehetőség is, mely egy előre meghatá-
rozott összegért egész félévre igénybe vehető, 
a rendszergazdák pedig készségesen segíte-
nek mindennemű probléma esetén. A frissen 
beköltöző lakóknak már kezdetektől biztosított 
a net egy darabig, hogy a regisztrációt és a je-
lentkezést le tudják bonyolítani, illetve a tanu-
lás, kapcsolattartás az otthoniakkal is zökkenő-
mentes legyen az első pár hétben.

Az épületben állandó (0-24) portaszolgálat, 
mágneskártyás beléptető-rendszer, néhol biz-
tonsági kamerák próbálják minél hatékonyab-
ban kiszűrni a hívatlan vendégeket. A kollégisták 
a portástól tudják elkérni a különféle helyiségek 
kulcsait, valamint akár vasalót vagy a takarítás-
hoz szükséges porszívót. További „szolgáltatás-
ként” említendő meg, hogy a portások igazán 
szeretnek beszélgetni, így szabad óráinkban 
akár velük társalogva is elüthetjük az időt.

Vidéki nagyvárosból származom, ezért anno gólyaként én is jelentkeztem a kollégi-
umba, de először csak várólistára kerültem. Miközben kerestem a lakhatási lehetősé-
geket, jött a telefon, hogy valaki visszamondta a férőhelyét, így mégis beköltözhet-
tem. Ha akkor nem így alakul, lehet, hogy egyetemi éveim alatt nem tapasztalhattam 
volna meg, milyen is a kollégista lét. Úgy érzem, nagyon sok baráttal és élménnyel 
lennék most szegényebb...

A Baross-palota

A kapun kívül

A kapun belül
Felszereltség
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Létezik kerek e világon egy hely, melynek 
neve Baross Gábor Kollégium. Ennek a kollé-
giumnak a legeslegalján van egy hely, a HaBár. 
Oda jár a leendő közlekedési értelmiség napról 
napra, hétről hétre. Egy laza sör vagy egy hatal-
mas buli, jöhet bármi, a hangulat garantáltan 
jó. Fiúk és lányok, kolisok és külsősök, DJ-k és 
pultosok, na meg az alkohol és a jó hangulat az 
összetevői az alagsor útvesztőjének.

Nem untatlak titeket sokáig a történelmi pilla-
natokkal, elvégre örültök, hogy letudtátok a törié-
rettségit, és innen csak a jövőbe tekintetek, de az 
alapvető közlekes intelligenciához hozzátartozik 
a HaBár múltjának és jelenének ismerete. Az első 
HaBár 1993-ban debütált a kisközönség számá-
ra. A kétezres évek végén a falak faburkolatot 
kaptak, a mostani, ám akkoriban még jóval szű-
kösebb helyén egy kicsit komorabb állapotban, 
rönkasztalokkal üzemelt elég sokáig. Jelenlegi ál-
lapotát 2011-ben nyerte el, valamint tavaly hatal-
mas felújítást kapott, amivel máig rengeteg régi 
és új vendég szívét dobbantja meg nap, mint nap.

Nem részletezem, mik azok a dolgok, amiktől 
az áll lent marad, a szem kikerekedik, ez legyen 
a regisztrációs hét legkellemesebb meglepetése 
számotokra. Egy biztos: a rengeteg lelkes, szor-
gos kéz, melyeknek gazdái mind olyan hallgatók, 
mint ti, olyan helyet teremtett, ahova nem lehet 
nem visszatérni.

A HaBár a hétköznapokon egyszerű leülős, 
beszélgetős kocsmajelleggel bír, viszont kü-
lönleges bulik alkalmával elszabadul a pokol. 
Azoknak a buliknak a hangulata egyszerűen le-
írhatatlan, de olyankor történnek az emberrel a 
legjobb dolgok. Ha épp lapozgatjátok az újságot, 
bizonyára felfedeztétek már, hogy van olyan, 

hogy Kari Napok, különféle kari rendezvények, 
Szakestélyek, stb. A HaBár minden ilyen esetben 
„alapozó”, „szintentartó” és „ereszd el a hajamat 
buli” funkciókkal várja a közlekeseket.

Honnan tudod, mikor van buli? Nyilván a 
legbiztosabb, ha mindennap lemegy az em-
ber, egyszer csak belecsöppen egy partiba. Ez 
megterhelő lehet viszont a pénztárcának, a 
szervezetnek és a gyűjtőszámla-forgalomnak, 
így én azt javaslom, figyeljük a Facebookon az 
évfolyamcsoportokat, mert HaBárosaink mindig 
megosztják ott a bulieseményeket. A bulikon túl 
lehetőség van sportközvetítések, karaokeestek, 
csocsó- és dartsbajnokságok szervezésére is, ez 
csak a lelkesedésen múlik, az eszközök adottak.

Jogosan fogalmazódhat meg a kérdés ben-
ned, hogy vajon kik a pultosok. Biztos vagyok 
benne, hogy már az első sört is ismerős kezéből 
kapod meg, ugyanis a pultosok egytől egyig a 
közlekkar lelkes kocsmárosai, akik csak arra vár-
nak, hogy teljesíthessék kívánságodat.

Magam részéről biztos vagyok benne, hogy - 
akár csak eddig már több generációnak, nektek 
is - végig fogja ez a kellemes kis közlekes barlang 
kísérni egyetemi pályafutásotok. Élvezzétek ki a 
lent töltött idő minden egyes percét!

Találkozunk a következő sör mellett!

Bizonyára sokat hallottátok az elmúlt napokban a HaBár nevét a 
felsőbb évesektől. Extrémebb esetben már valami véletlen folytán 
találkoztatok is a hellyel. Most megpróbálom leírni a leírhatatlant, 
hogy mi is a HaBár, és mit is jelent egy közlekes számára.

HaBár megihatnánk 
egy sört...

További lehetőségek

Nem vettek fel a koliba?

Baross Gábor Kollégium
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.

Kollégiumi gondnok: 
Palotai Zoltán

Kollégiumi felelős hallgatói képviselő: 
Haász Alida Blanka

Kollégiumi mentorok:
Cseh Tamás
Geier Dorottya
Károlyi Gergő
Kersity Milán
Lovasi Milán
M. Szűcs Máté

Ahogy azt már korábban írtuk, a Baross koli a 
kari hallgatói közösségi élet fellegvára is. Itt kap-
nak helyet a rendezvények, illetve itt találhatók a 
hallgatókból szerveződő öntevékeny körök bázisai 
is, melyek szakmai, hagyományőrző vagy éppen 
egymást szórakoztató tevékenységeket űznek.

A mozgás szerelmesei is könnyedén megta-
lálhatják a számításaikat, hiszen a kollégiumban 
található külön kondi- és kardióterem, pingpong-
terem, jól felszerelt sportszertár, illetve lehető-
ség van kerékpárt bérelni, mindezeket pedig in-
gyenesen, vagy igen kedvezményes áron vehetik 
igénybe a lakók.

Hogy semmilyen terület ne maradjon lefe-
detlen, meg kell említeni az alagsorban található 
hangszigetelt próbatermet, ahol a zenészek él-
hetik ki vágyaikat. Érdekesség, hogy ez a helyiség 
nagy szerepet játszott a csupa volt és jelenlegi 
kari hallgatókból álló különböző zenei formáció 
megalakulásában. 

Akik szeretnek kicsit elvonulni, csendben ta-
nulni, azok két, interneteléréssel felszerelt ta-
nulószobában sajátíthatják el a tananyagot. 
A tavaszi-nyári időszakban pedig az utóbbi évek-
ben megszépült, kuriózumnak számító kollégium-
kert ad otthont a természetre, nyugalomra vágyók-
nak. A kertben található padokon lehet tanulni, 
beszélgetni, üldögélni, míg a nagy népszerűségnek 
örvendő filagória remek helyszínt biztosít baráti 
összejövetelek, sütögetések lebonyolításához. Aki-
nek nem kottyan meg egy kis séta az emelkedőn, 
a kollégium kertjének legmagasabb pontján, a sak-
kasztalnál is elmélkedhet.

Első félévben, mivel főleg szociális helyzet 
alapján történik a felvétel, sokan nem kapnak 
férőhelyet azok közül, akik szeretnének. Mivel a 
további félévekben a pontszámítás (néhány apró 
kivételtől eltekintve) a tanulmányi teljesítmény és 
közösségi pontok alapján történik, így már csak 
azért is érdemes jól tanulni és közösségileg ak-
tívnak lenni, hogy az ember bekerüljön a koliba.
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A közlekedésmérnöki karon 2001-ben ala-
kult meg a Mentor Gárda, hallgatói kezdemé-
nyezésre, melynek tagjai felsőbb éves hallgatók, 
akik önként és szívesen foglalkoznak azzal, hogy 
segítsék a beilleszkedésedet az új környezet-
be, tanulmányi és közösségi téren egyaránt.  
A Mentor Gárda minden egyes tagja komoly fel-
vételi eljáráson vett részt. Így jött létre a 17 tagból 
álló társaság, Dovicsin Péterrel, a tankörfelelős 
hallgatói képviselővel az élen. A csapat felállása 
után fél éven keresztül számos oktatáson vettek 
részt annak érdekében, hogy pontos, naprakész 
információk tudatában, hiteles válaszokkal segít-
senek neked. Legyen szó kollégiumról, ösztöndí-
jakról, tanulmányi kérdésekről, külföldi tanulási 
lehetőségekről. 

Ezek mellett természetesen a legnagyobb 
kincs, amivel téged szolgálhatnak: az évek során 
szerzett saját tapasztalataikból merített jó taná-
csok, melyekkel igyekeznek majd útbaigazítani 
téged a felsőoktatás bonyolult rendszerében. 
Ha kérdésed van, bármikor elérheted őket 
e-mailben, telefonon vagy akár személyesen is, 
de két előadás között is fülön csípheted bárme-
lyik mentort egy-egy életbevágó kérdésért vagy 
tanácsért. Segíteni fognak legjobb tudásuk sze-
rint, mi az, amire számíts, amire jó, ha előre fel-
készülsz. Még a nem az egyetemhez kapcsolódó 
dolgokban is bátran fordulhatsz hozzájuk. Ter-
mészetesen az előtted álló akadályokat neked 
kell teljesítened, ők csak abban tudnak segíteni, 
hogy kisebbnek tűnjenek, egy ugrás helyett csak 

egy lépés kelljen a teljesítésükhöz. Mindenki a te 
javadat és gördülékeny előrehaladásodat szeret-
né, kioktató és nevelő jellemvonás nélkül. Min-
den szó csupán egy baráti tanács feléd! A dön-
tés pedig a te kezedben van, hogy élsz-e ezzel a 
nagyszerű lehetőséggel.

Az idei évben 17 tankör nyitotta meg kapu-
it, egy-egy mentorral az élen, amely leginkább 
olyan, mint egy középiskolai osztályközösség. 
Ezáltal lehetőséged van több évfolyamtársaddal, 
egy tankörpatronáló oktatóval és egy mentorral 
szoros barátságot, ismeretséget kötni, valamint 
naprakész információkhoz jutni. 

A hetente megtartott tankörórán bátran 
előhozakodhatsz felmerülő kérdéseiddel. Ne fe-
ledd: rossz kérdés nincs, csak rossz válasz! Fon-
tos, hogy légy közvetlen, próbálj megnyílni men-
torod felé, bármilyen felmerülő problémáddal 
fordulj hozzá bizalommal, hiszen közös együtt-
működéssel bárminemű gondot orvosolhatunk.

Rengeteg színes programot is biztosítanak 
számodra a félév során, hogy minél több hall-
gató társaddal alkalmad legyen megismerkedni. 
Ilyenek lesznek például a Flekkenparty, a Szakes-
télyek, ahol nem csak hallgatókkal, hanem okta-
tókkal is megismerkedhetsz. Vég nélkül lehetne 
sorolni a lehetőségeidet, és csak rajtad múlik, 
hogy ezek közül melyikkel élsz. De nekünk elhi-
heted: itt aztán tényleg érdemes mindent kipró-
bálni! Viszont mindig lebegjen a szemed előtt az 
a bizonyos arany középút, hogy a tanulmányai-
dat és a közösségi életedet összehangoltan tudd 

működtetni! 
Nagyon sokszor fogod hallani a jövőben, 

főleg a felsőbb évesektől, hogy ez nem az az 
iskola, amit egyedül, barátok és támasz nélkül 
el lehet végezni. Fontos a közösség, hogy meg-
legyenek az életre szóló barátságok, a közös 
tanulások, a hajnalba nyúló rajzolások és a csa-
patmunka a zh-kon. 

Neked nem kell mást tenned, kedves gólya, 
mint hogy ugyanazzal a tisztelettel és érdeklő-
déssel hallgasd meg a mentorokat, mint ameny-
nyire ezt te is elvárod tőlük, ha valamilyen felme-
rülő problémával megkeresed őket! 

Lehet, hogy most fellegekben jársz, teljesen 
függetlennek érzed magad, hiszen bekerültél 
egy nem is akármilyen egyetemre, de egyet ne 
felejts: igazán jó akkor leszel, ha el is végzed! 

A felsőoktatásba nem bekerülni a legnehe-
zebb, hanem bent maradni. Így nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a mentorokkal való együtt-
működés fontos mérföldkő lehet az életedben, 
amiből csak profitálhatsz!

Összegezve, végezetül, de nem utoljára: 
egyféleképpen nem lehet elvégezni az egyete-
met. Egyedül. 

Szeretettel köszöntünk a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnö-
ki Karának csapatában! Egyetemistának lenni nem könnyű. Nagy 
váltás lesz számodra a középiskolai légkör után, rengeteg informá-
ció, feladat és kihívás vár rád. Ilyenkor jól jön, ha van melletted va-
laki, aki segíteni tud, bármilyen problémába is ütköznél: egy társ, 
egy barát, egy Mentor! 

Mentor Gárda

A Mentor Gárda tagjai:
Bakó Milán
Berek Zsolt
Dovicsin Péter
Johan Tamás
Juhász Viktória
Keindl Luca
Kovács Bálint
Makay Dénes
Nádas Nikolett
Nánási Beatrix
Németh Adrián
Pilinszki Levente
Szabó Gergő
Szakál Anna
Tari Balázs
Tóth Angéla
Vincze Balázs
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szeptember 9.
Első tanítási nap

szeptember 10-12.
BME Egyetemi Napok

szeptember 11.
Gellért-túra

szeptember 12.
Egyetemi sportnap (oktatási szünet)

szeptember 19.
Ismerd meg városod vetélkedő (utána Válassz 
magadnak Firmát HaBár buli)

szeptember 26.
Western party

október 3.
Kocsmatúra

október 25.
bALEKkeresztelő Szakestély

október 31.
Halloween party

november 11.
Forralt boros november

november 12.
Tudományos Diákköri Konferencia (oktatási 
szünet)

november 14.
Tróger party

november 28.
Gólyabál

november 29.
Nyílt nap középiskolások részére

december 5.
Mikulás buli

december 16-20.
Pótlási időszak

december 20.
Gyűrűavató Szakestély

január 2-29.
Vizsgaidőszak 

Események
Azzal, hogy a félév elején beiratkoztatok, 

automatikusan a BME Egyetemi Hallgatói  
Önkormányzatának (HÖK) és a Kari Hallgatói 
Önkormányzat (KHÖK) tagjává váltatok. A HÖK 
képviselő testülete a Hallgatói Képviselet, mely-
nek tagjait a HÖK tagjaiból szavazással választ-
ják. Fontos tudnotok, hogy a HÖK minden tagja, 
azaz a kar minden hallgatója választó és választ-
ható. A Közlekkar Hallgatói Képviselete 11 fővel 
működik, és tagjait az egyetemen egyedülállóan 
„posztra választással” szavazzák meg a hallga-
tók. A megválasztott képviselők mandátuma egy 
évre szól. A HK legfontosabb tevékenységei közé 
tartozik a hallgatók érdekeinek képviselete a kar 
vezetése felé, a félévenkénti ösztöndíjosztás, a 
kollégiumi férőhely elosztás, illetve a szociális  

pályázatok elbírálása, de még sok egyéb do-
loggal foglalkoznak. Öntevékeny csoportok 
létrehozásának segítése, kulturális programok 
szervezése (mint például a szakestélyek, a Kari 
Napok) és a Közhír számainak kiadása, tehát 
a hallgatók közösségi életének támogatása, 
ugyancsak fontos képviseleti feladatok. Ezeket 
a feladatokat a megválasztott posztokért felelős 
hallgatók látják el. A képviselők munkáját köny-
nyítik meg az állandó bizottságok. Ilyen a Men-
tor Gárda, akikkel már a gólyatáborban is talál-
kozhattatok, a Kari Diákjóléti Bizottság, amely a 
szociális pályázatok elbírálásán dolgozik, vala-
mint a Rendezvényszervező Bizottság, akik a HK 
által szervezett programok előkészületeiben és  
lebonyolításában segédkeznek. 

Hallgatói Képviselet

Horváth Bence a kari HK elnöke
Irányítja a hallgatói képviselet működését. 
Különböző fórumokon, és a kar vezetősé-
génél képviseli a kari hallgatók érdekeit.
Gődér Nikoletta és Pekár Zoltán a kar 
Egyetemi Hallgatói Képviselői
Ő képviselik a kari hallgatókat, ügyeket 
egyetemi szinten.
Grizák Máté Zalán juttatási-térítési felelős
A Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke is. 
Feladata a szociális támogatások és ösz-
töndíjak szétosztásának levezénylése.

Kocsi József Ádám oktatási-és  
tanulmányi felelős
Feladata  többek között a tanulmányokkal 
kapcsolatos szabályzatok betartásának 
felügyelete, zárthelyi- és vizsgarendek 
kialakítása a tanszékekkel egyeztetve.

Domaniczki Viktória kommunikáció felelős
Feladata a karon belüli információáramlás 
biztosítása.

Henz Ákos rendezvényfelelős
Neki  köszönhető a Gólyatábor, a Kari Na-
pok és az egyéb kari, egyetemi rendezvé-
nyek megszervezése és lebonyolítása. 

Dovicsin Péter tankör és utánpótlás felelős
Feladata a Mentor Gárda koordinálása, a 
hallgatók pályafutásának segítése.

Haász Alida Blanka kollégiumi felelős
A Kollégiumi Bizottság elnöke. Elkészíti a 
kollégiumi férőhelyosztást és szobabe-
osztást, kapcsolatot tart a Baross Gábor 
Kollégium vezetőivel.

Lévai Tamás közéleti felelős
Felügyeli és támogatja az öntevékeny 
körök munkáját, segíti a hallgatók szerep-
vállalását a közösségi életben.

Kerényi Dávid gazdasági felelős
A féléves költségvetések, rendezvények, 
programok és körök költségvetéseivel és 
költéseivel foglalkozik.
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Filmklub

Bringakör

Kertépítő kör
A kör célkitűzése a Baross Gábor Kollégium 

kertjének szépítése és gondozása, a kollégisták 
számára esztétikailag és funkcionálisan meg-
felelő állapotban tartása, valamint a kulturális 
rendezvényekhez, a hallgatóság hétköznap-
jaihoz a kellemes környezet megteremtése.  
A tanulástól kimerült agyat tökéletesen pi-
henteti a fizikai munka a szabadban, a fáknak 
köszönhető tiszta levegőn. Évszakfüggő, hogy 
virágültetés, levélsöprés vagy hólapátolás van 
napirenden, de a Barosslakók és vendégeik 
hálás mosollyal köszönik meg, hogy kulturált, 
csendes helyen élvezhetik a szép időt. Ha az is-
mertető olvasása közben neked is megdobbant 
a szíved, akkor jelentkezz!

A Bringakör fő feladata a Baross Gábor 
Kollégium kerékpárkölcsönző szolgáltatásának 
üzemeltetése, a használatukban lévő kerékpá-
rok karbantartása. Ezen kívül a kör felel a kol-
légiumi kerékpártároló megfelelő állapotáért és 
minden azzal kapcsolatos kérdésben rendelke-
zésetekre áll, továbbá kerékpártúrák szervezé-
sével igyekszik jó társaságban mozgási lehető-
séget nyújtani nektek!

Ha nem tudod hova tedd a bringád a koli-
ban, vagy ha úgy érzed macera a saját kerék-
pár fenntartása Budapesten, akkor keresd őket 
bátran és már meg is lesz a helyed a tárolóban, 
vagy egy gyors egyeztetéssel már viheted is a 
kölcsönbiciklit! Eszközt találhatsz, kifogást nem 
a biciklizéshez! Széles utat!

A Baross Filmklub öntevékeny kör azzal a 
céllal alapult, hogy egy baráti társaság alakuljon 
ki, akik rendezett körülmények között több-ke-
vesebb sikerrel heti rendszerességgel elfogyasz-
szanak egy minőségi filmet. Ezeken a vetítéseken 
bárki részt vehet, aki ráér és szeretne egy kicsit 
kikapcsolódni. Bár technikai lehetőségeink és ve-
títőtermünk képességei és befogadóképessége 
korlátos, mi bárkit szívesen látunk. Az üdítőről és 
a rágcsáról ti gondoskodtok, a filmről pedig mi!  
Reméljük a következő vetítésen találkozunk!

Baráti kör

Hagyomány- 
őrző kör
A kör célja karunk diákhagyományainak ápo-
lása, és azoknak a kör követelményeihez iga-
zodó, méltó életben tartása, a szakestélyek 
hagyományok szerinti megszervezése, a sel-
meci tradíciók minél alaposabb megismerteté-
se az elsőéves hallgatókkal (ennek érdekében  
bALEKoktatást tartanak). Továbbá feladatuk 
protokolláris feladatainak ellátása és egy nyil-
vántartási rendszer kiépítése és üzemeltetése a 
végzős hallgatókkal történő kapcsolattartás elő-
segítése érdekében. A műegyetemi és a selmeci 
hagyományokhoz köthető programok, például 
előadások, tanulmányutak szervezése és lebo-
nyolítása is a kör tevékenységei közé tartozik.
A 25. oldalon többet is megtudhatsz a szakesté-
lyekről és a selmeci hagyományokról.

2017 őszén indult útjára a Baráti kör, aminek 
nem titkolt célja, hogy felpezsdítse a karunk kö-
zösségi életét minőségi szórakozás biztosításával. 
Ennek elősegítésére egy játéktárat üzemeltetünk, 
melyből mindenki kedvére kölcsönözhet meg-
állapodás szerint. Beszereztünk egy vízipipát 
is, aminek a kikérésére lehetőségetek nyílik. Ha 
kérdésetek vagy ötletetek lenne a munkánkkal 
kapcsolatban, bátran vegyétek fel velünk a kap-
csolatot a baratikor@kozlekkar.hu e-mail címen 
keresztül. Érdemes követni minket Facebookon 
és Instagramon is, mivel innen tudtok majd érte-
sülni közelgő eseményeinkről.

Bográcskör
Feladatunk, ami egyben a hobbink is: a főzés. 

Saját szórakozásra és a kari rendezvényekre is 
mi szolgáltatjuk a betevő falatot, legyen az egy 
jó flekken vagy akár bográcsozás is. Ezen felül 
bármiféle rendezvény lebonyolításában segí-
tünk, akár csak eszközre, akár szaktudásra lenne 
szükséged. Minden főzésünkön szívesen látunk, 
akár azért, hogy fakanalat ragadj, akár azért, egy 
jót falatozz a barátaiddal. Amennyiben érdekel a 
főzés, jelentkezz közénk nyugodtan, az sem baj, 
ha eddig mindössze a zacskóslevesig terjedt ki a 
konyhaművészeted, mi megtanítjuk!

Mindenkinek szüksége van egy hobbira, 
egy élvezetes elfoglaltságra, hogy ne őrüljön 
bele a tanulásba, és érdekesen, élvezetesen 
töltse el szabadidejét. Ebben nyújtanak vál-
tozatos lehetőségeket a kar öntevékeny kö-
rei. Öntevékeny köröknek a hallgatók olyan 
önszerveződő csoportjait nevezzük, ami nem 
csak a kör tagjainak, hanem szélesebb társa-
ságnak nyújt szórakozási vagy kulturális lehe-
tőséget. A körök tagjai és választott vezetői 
mind hozzád hasonló hallgatók, akik szívesen 
fektetik energiáik egy részét hasznos és élve-
zetes tevékenységekbe.

Ha téged is érdekel egy kör munkája, és 
szívesen  kipróbálnád  magad  köztük,  akkor 
jelentkezz bátran, hiszen nem elvárás, hogy te 
legyél a kar legjobb szakácsa, vagy legjobb fo-
tósa. A cél éppen az, hogy egymástól tanulva 
fejlődjünk, és közben jól érezzük magunkat,  
a munkánk eredményével pedig sok más 
hallgatónak szerezzünk örömet. A felmerülő 
feladatokból mindenki annyit vállal magára, 
amennyit az ideje és kedve engedi.

 Ha  részt  veszel  egy  kör  működésében, 
akkor nem csak feladatok, de jó társaság is 
vár rád, több kör tagjai szerveznek csoportos 
programokat. A közös munka pedig életre szó-
ló barátságokat eredményezhet. 

Az öntevékeny körök tevékenységében 
való részvétel nem csak az adott feladat ellá-
tásához szükséges képességeid fejődését és 
kapcsolati hálód növekedését eredményezi, 
de akár a munkaerőpiacon kamatoztatható 
hasznos tulajdonságokat is szerezhetsz. Meg-
tanulsz csapatban dolgozni, felelősséget vál-
lalni az elvállalt feladatért, de akár kipróbálha-
tod magad mások munkájának szervezésében 
is.Az öntevékeny körök elérhetőségeit megta-
lálhatod a hallgatói képviselet weboldalán, a 
www.kozlekkar.hu címen.

Öntevékeny 
körök

Nem tudod eldönteni, hogy inni menj a ha-
verokkal vagy sportolj inkább? Itt a megfelelő  
kör a számodra! Körünk zumba és sörjóga órá-
kat tart heti rendszerességgel. Zumbán kitán-
colhatod magadból a mindennapi stresszt;, sör-
jógán bonts ki velünk egy üveg sört (vagy akár 
más szeszes italt), és kortyoljuk el együtt jógá-
zás közben! Az órák mindig jókedvvel telnek, tel-
jesen elfeledtetik a mindennapi problémákat. 
Ha látod magadban a késztetést, és szeretnél 
Te is valamilyen órát tartani, jelentkezz bátran 
a kör tagjai közé!

Edzem és 
i(s)zom körRiszáljkör

A kör célja a hallgatók környezettudatos gon-
dolkodásmódjának kialakítása, a szelektív hul-
ladékgyűjtés megszervezése a kollégiumban, 
valamint annak népszerűsítése a kollégisták 
körében. A Baross Gábor Kollégiumban jelenleg 
szelektíven gyűjthető a papír, műanyag, sütőolaj, 
szárazelem, üveg és alumínium italdoboz. Lelkes 
hallgatók munkája nyomán már minden folyo-
són megtalálhatjátok a szelektív szemeteseket. 
Ha számodra is fontos a környezetvédelem, és 
szívesen részt vennél a kollégiumi szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer üzemeltetésében, akkor 
jelentkezz a kör tagjai közé!
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Közhír MűTeremBaross
Rádió

Te vagy az a bizonyos nagy hang a társasá-
godban? A haverok epedve várják a legfrissebb 
sztorijaidat a közös sör mellett? Ha a válasz igen: 
mi már tudjuk, hogy hol a helyed! Karunk jól fel-
szerelt stúdióval rendelkező rádiója tárt karokkal 
vár Téged, mint lehetséges műsorvezetőt, ahol 
hetente visszatérő adásaiddal nem csak a baráti 
körödet, de akár százakat is szórakoztathatsz az 
éteren keresztül. Természetesen ahhoz, hogy egy 
adás megvalósulhasson, technikusokra is szükség 
van, így azokat is szeretettel várjuk, akik a háttér-
munkálatokkal járulnának hozzá a Baross Rádió 
minőségi működéséhez. Ennek keretében megis-
merkedhetsz egy stúdió felépítésével, kipróbálha-
tod, hogy milyen is hangtechnikusként dolgozni, 
hangszerkesztőként tökéletesre csiszolhatod a 
már felvett adásokat, és akár interjúk készítésénél 
is kamatoztathatod technikusi tudásodat.

Akkor se csüggedj, ha a mikrofonoktól, tech-
nikától távol csak egy jó csapat tagjaként segíte-
néd a munkánkat, a Baross Rádió berkein belül 
rengeteg feladat várja a lelkes tagjelölteket! 
Ha úgy érzed, hogy nálad nincs naprakészebb 
zenemániás, az adáslebonyolító programunk 
használatának elsajátítása után zenei szerkesz-
tőként segíthetsz abban, hogy a Baross Rádió 
továbbra is a legfrissebb zenékkel szórakoz-
tassa a hallgatókat. Azokat is szeretettel várjuk, 
akik tömör, ütős mondataikkal az adásokhoz 
tartozó spotok, hírek szerkesztésében csillog-
tatnák meg tehetségüket.

Ha szeretnél a Közlekkar leghangosabb 
öntevékeny körébe tartozni, nincs más dol-
god, mint üzenni nekünk a Baross Rádió Face-
book-oldalán vagy a barossradio@kozlekkar.
hu-n! Ugye találkozunk szeptemberben?

A Közhír a kar több, mint 40 éve alapított 
hallgatói újsága, aminek éppen egy különszámát 
tartod a kezedben. Az legelső szám lapjairól a 
kar és a párt folyó ügyeiről kaphattak tájékozta-
tást a mérnökhallgatók. Az ekkor még hetente 
megjelenő kiadványt írógéppel készítették, majd 
az ollóval hasábokra vágott szöveget egy lapra 
ragasztották, és így sokszorosították. A Közhír 
szerkesztősége mára a kar egyik legfontosabb 
közösségéve vált. A tanév során rendszeresen 
elkészítjük a kari hallgatóknak szánt lapot, mely-
ben az egyetemi aktualitások mellett szakmai 
témákat is boncolgatunk.

Egy lapszám elkészítéséhez megannyi fel-
adatkört kell összehangolni. Az újság tartalmát 
a cikkek szerzői szolgáltatják, akiknek bármilyen 
ötletük van, az általában a legközelebbi szám ha-
sábjain olvasható. A kész írásokat olvasószerkesz-
tőink ellenőrzik, akik kiemelkedő nyelvhelyességi 
érzékükkel javítják a helyesírási hibákat. Hogyha 
csak szöveggel találkoznátok a lapban, nem sok 
kedvetek lenne olvasgatni a cikkeket, ezért a 
MűTerem fotósai és grafikusai segítenek abban, 
hogy élettel töltsük meg az újságot. Ha már min-
den tartalom rendelkezésre áll, akkor kezdődik a 
tördelőszerkesztők munkája, akik a nyers képe-
ket és írásokat magazin formába töltik.

Egy szerkesztőségben mindenki megtalál-
hatja a számára szimpatikus tennivalót, ezen fel-
adatok elvégzéséhez viszont rád is szükségünk 
van! Ne tántorítson el, ha nem vagy profi újságíró 
vagy olvasószerkesztő: mi is ugyanolyan hallga-
tók vagyunk, mint te. A legfontosabb kompeten-
cia, amire szükséged lesz, a lelkesedés!

Ha részt veszel a Közhír elkészítésében, ak-
kor nem csak a kinyomtatott kiadvány megpillan-
tásakor tölt majd el a büszkeség, de egy jó társa-
ságnak is a tagja lehetsz! Amennyiben szeretnél 
az Impresszumban szerepelni büszke szerkesz-
tőként, keress minket a kozhir@kozlekkar.hu-n!

Fotózol, videózol, szereted a hangtechnikát 
vagy a grafikát? Még nem vagy otthon ebben a 
világban, de szeretnéd elsajátítani minden csín-
ját-bínját? Ez esetben a MűTerem médiakörben 
van a helyed! De mit is csinál pontosan a Mű-
Terem?

Karunk médiaköre az egyetemen szinte min-
denhol felbukkan. Megannyi lelkes ember készít 
nap, mint nap plakátokat és más olyan grafikákat, 
amikkel az egyetemi épületekben találkozhatsz.

Fotósaink készítik többek között az emlék-
frissítő HaBár-buli fotókat vagy a Közhíres cikkek 
illusztrációit. A videózás iránt érdeklődők a kari 
rendezvények mellett diáktársaiknak is segíthet-
nek, hiszen a MűTerem tanulmányi előadások 
rögzítésével is foglalkozik. Mint az öntevékeny 
körökben mindenről, a különböző médiaeszkö-
zök megfelelő műszaki állapotban tartásáról is a 
hallgatók gondoskodnak.

Miért is érdemes ennek az igazán szerteága-
zó és sokszínű körnek tagja lenni?  Leginkább 
azért, mert olyan kompetenciákat szerezhetsz 
meg vagy épp adhatsz át társaidnak, amik nem 
képezik az egyetemi képzés törzsanyagát, vi-
szont hatalmas értéket  képviselnek.  Azon túl, 
hogy megtanulhatsz profin fotózni, videózni, 
grafikai programokkal bánni, videót vágni, vagy 
varázsolni a potméterekkel egy hangosítás ke-
retében, egy összetartó közösségnek is tagja 
lehetsz. A MűTerem színeiben érdekes felada-
tokban vehetsz részt, és akár rangosabb rendez-
vényekre is eljuthasz, ahol kamatoztathatod az 
itt megszerzett tudásodat.

Természetesen a mi életünk sem csak mun-
kából áll, a Baross Media Group tagjaival rend-
szeres csapatépülések keretében eresztjük ki a 
fáradt gőzt. Így ha szeretnél büszkén tekinteni 
munkád gyümölcsére, és eközben egy remek 
társasághoz csatlakozni, jelentkezz a muterem@
kozlekkar.hu-n! Várunk szeretettel!
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A mérnökhallgató leterhelt mentálisan. A mérnökhallgató lusta. Segítsünk hát neki 
kiegyensúlyozott életet élni, és bemutatni, hogy milyen lehetőségek vannak itt, szó 
szerint karnyújtásnyira a karon belül! Segítsünk magunkon!

Sporthallgató

Mielőtt elolvassátok a cikket, szeretnék leszögez-
ni valamit, ami miatt nagyon sokan kihagyják a 
lenti lehetőségeket. A felsoroltak közül sok a Ba-
ross Gábor Kollégiumban található, így aki nem a 
diákszálló lakója az joggal feltételezhetné, hogy 
neki nem nyitottak ezek a lehetőségek, pedig de. 
Egyik sportolási lehetőségnek sem alapszabálya, 
hogy kollégisták legyetek, sőt többnél még hall-
gatói jogviszony megléte sem kritérium. Mozog-
jatok hát alanyi jogon! Hajrá!

Ha te is részt szeretnél venni a kari sport fel-
pezsdítésében és szeretnél részese lenni 
kisebb-nagyobb sportesemények meg-
szervezésének, ezzel nagyobb szere-
pet biztosítani a sport számára az 
egyetemi életben is, akkor kísérd 
figyelemmel tagfelvételi hirdet-
ményeinket és jelentkezz a 
BSC csapatához. A tagok a 
meglévő sportágak szerve-
zésével, fejlesztésével fog-
lalkoznak (futball, röplab-
da), valamint segítséget 
nyújtanak az egyetemen 
elérhető sportágak fog-
lalkozásaira való jelent-
kezésnél. A kondi-kardió 
terem, a sportszertár és 
a tornaterem is felügye-
letük alá tartozik.

Ha nem tudod hova tedd 
a bringád a koliban, vagy 
ha úgy érzed macera a saját 
kerékpár fenntartása Buda-
pesten, akkor keresd őket bát-
ran és már meg is lesz a helyed 
a tárolóban, vagy egy gyors egyezte-
téssel már viheted is a kölcsönbiciklit! 
Eszközt találhatsz, kifogást nem a bicikli-
zéshez! Széles utat!

Ha a kollégium HaBárral szemközti alagsorában 
jártok, nézzétek meg sportolásra kialakított helyi-
ségeinket, ahol az egyetemi kollégiumok erősítő 
termei közül a második legjobban felszerelt, fel-
újított kondi- és kardiótermekkel várjuk a spor-
tolni vágyókat! Természetesen ez nem ingyenes, 
mint a legtöbb ilyen célú szolgáltatás, de egy 
félév ára nagyságrendileg annyiba kerül, mint a 
legtöbb fővárosi teremben egy hónap.

A BME- BT FC futsal csapata az előző évben 
parázs küzdelemben feljutott az NBI-be. Rajtuk 
kívül külön egyetemi csapata is van intézmé-
nyünknek. Ha kedvetek támad meccset nézni, 
szurkolni, esetleg csatlakoznátok, keressétek a 
BSC-s tagokat bátran, segítenek.

Néhány éve, ősszel nyitotta meg kapuit a kam-
pusz szívében található sportkomplexum, ahol 
a kötelező testnevelés órák nagy része is zajlik. 
Aerobik, falmászás, fallabda, küzdősportok, foci, 
kosárlabda, stb. mellett akár személyi edzők se-
gítségével is formába hozhatod magad a remekül 
felszerelt kondi- vagy kardiótermekben. További 
információt a bmesport.hu honlapon találsz. 

Ha már tudsz teniszezni, akkor jelentkezz a ka-
rok közti bajnokságra, ahol egyéniben és pá-
rosban is megmérettetheted magad más karok 
hallgatói ellen.

A kar röplabdázni vágyó hallgatói hetente ösz-
szegyűlnek egy jó hangulatú, baráti légkörű, 
minden porcikát átmozgató röplabdaedzésre 
a Kármán Tódor Kollégiumban. Az edzéseken 
a rövid bemelegítés és technikai rész után a já-

téké a főszerep. A félévente megrendezett 
Műkupa, a strandröplabda versenyek, 

valamint az edzésen kívüli összejöve-
telek a Kármán bárjában nagyon 

összekovácsolják a csapatot. Ér-
deklődni Zsiga Krisztiánnál le-

het a zsiga.krisztian94@gmail.
com e-mail címen. 

Visszatérve a HaBár fo-
lyosóra megtalálhatjá-
tok a szertárt. Többek 
között pingpongszettet, 
jégkorcsolyát, squash-
hütőt, focilabdát, kosár-
labdát is tudtok kölcsö-
nözni minimális áron. Az 
árlistát a www.kozlekkar.
hu weboldalon böngész-
hetitek.

A szertár mellett találjátok 
a pingpongtermet, melynek 

használata ingyenes. Itt két ping-
pongasztalt és egy teqball asztalt 

találtok, melyeken korlátlan ideig játsz-
hattok, csak egy kulcsot kell kérni az ép-

pen szolgálatban lévő portástól. 

 
A sportolási lehetőségekkel kapcsolatos részle-
teket a www.kozlekkar.hu weboldalon találhattok.

Baross Sport Club

Röplabda

Futsal

Bringakör

Karok közötti teniszbajnokság

BME Sportközpont
Kondi- és kardióterem

Pingpongterem

Sportszertár
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Pingpongterem

Sportszertár

Aki a BME Közlekedésmérnöki és Járműmér-
nöki Karán kezdi meg a tanulmányait, megis-
merkedhet egy különleges szokásvilággal, amely 
nem csak itt, hanem négy másik egyetemen is 
meghatározza a mindennapokat. Ezeket egy-
szerűen Selmeci diákhagyományoknak nevez-
zük. Aki magáénak érzi ezeket a hagyományo-
kat, az előtt egy olyan világ nyílik meg, ami a 
kívülállók számára nehezen értelmezhető. Sok 
olyan ismeretséget adhat, amire beiratkozáskor 
még csak nem is gondolt az ember. De ne sza-
ladjunk ennyire előre!

A diákhagyományok pár száz évvel ezelőtt 
kezdtek körvonalazódni a Selmecbányán ki-
alakult bányászképzéssel egy időben. Sok-sok 
éven keresztül változtak a szokások, éppen az 
aktuális kornak, politikai viszonynak, illetve az 

Akadémia helyzetének, képzéseinek megfelelő-
en. A történelem során az Akadémiát Sopronba 
költöztették, ahova a diákok a szokásaikat ma-
gukkal vitték, majd így tovább Miskolcra, Székes-
fehérvárra és Dunaújvárosba. Ebben a négy vá-
rosban találjuk meg a Selmecbányai Akadémia 
utódintézményeit. 

A közlekkarra 1999-ben érkezett meg ez a 
szép szokás, és ma egy jelentős összetartó erőt 
képvisel. Évente négy szakestélyt rendezünk, 
ezek a hagyományok legjelentősebb megnyil-
vánulásai a karon. Egyesek szerint a szakesté-
lyeket eredetileg azért rendezték meg, hogy a 
szakmába vágó kérdéseket vitassanak meg, ezt 
valószínűleg a régi céhes keretek között rende-
zett eszmecserék nyomán honosították meg. 
Minden szakestélyre meghívjuk a tanszékeken 
tanító tanárokat is, itt nincs különbség tanár és 
diák között, mindenki egyenrangú, mindenki 

Firma. Nem ritka hogy a már végzett hallgatók 
is visszajárnak ezekre az eseményekre. Kiöltöz-
ve, gyertyafényben, komlószörp fogyasztása 
mellett hallgatjuk meg a felszólalásokat, melyek 

közt Selmeci nótákat éneklünk. Minden szakes-
télynek megvan a maga témája, amely alapján 
vannak kötelező részek (balekkeresztelő-, Fir-
maköszöntő-, Szalagavató-, Gyűrűavató Szakes-
tély), de mindemellett a jelenlevőket aktuálisan 
érdeklő, érintő kérdésekről is szó eshet. Minden 
szakestélyen elhangzik egy komoly és egy vidám 
pohár. Ezek nagyobb volumenű beszédek, me-
lyekre általában egy-egy oktatót, vagy volt diákot 
kérünk fel. A komoly pohár mindig egy mélyen 
szántó, gondolatébresztő monológ, általában a 
kari életet, tanulást, hagyományokat érintő téma 
köré felépítve. A vidám pohár, nevéből adódóan, 
egy viccesen előadott beszéd, rengeteg témája 
lehet, csakis a felszólaló kreativitásán múlik, hogy 
mit hoz ki belőle. A szakestélyeken csak Selme-
ci szokások szerint megkeresztelt hallgatók ve-
hetnek részt, kivéve a balekkeresztelőt, ahova 
az első évesek még pogányként érkeznek meg, 

de már megkeresztelt bALEK-okként távoznak. A 
hivatalos részt követi a szabadfolyás, mely alatt 
kedvünkre iszogatunk, megszűnnek a kötöttsé-
gek, nótázunk, beszélgetünk. 

Aki elsősként úgy érzi, hogy ezeknek az él-
ményeknek részese akar lenni, az a félév első 
felében szervezett balekoktatásokon, dalta-
nokon megtanulhatja az alapvető tudnivaló-
kat, nótákat és megismerkedhet a Firmákkal, 
akik közül keresztszülőt választva a félév első 
szakestélyén megkeresztelve tagjává válik a 
közösségnek. A Firmáddal egy olyan kötelék 
alakulhat ki, ami sok barátságnál erősebb és 
az egyetem után akár egészen a sírig elkísér. 
Fontos tehát, hogy jól válaszd meg, kit hívsz Fir-
mádnak, keresztszülődnek. Eleinte a bALEKok 
még jogokkal nem rendelkeznek, csak kötele-
zettségekkel, de aki eljut a negyedik félévének 
megkezdéséig, az tanulmányi előmenetelétől 
függetlenül Firmává válik. Idősebb Firmatársa-
ink szalag, majd gyűrű avatásával jelzik, hogy ők 
már a tanulmányaik végéhez értek.

A szakestélyeken, balekoktatásokon túl egyéb 
programokat is szervezünk azért, hogy minél 
közelebb hozzuk a korosztályokat, ezzel elérve, 
hogy ne csak a saját évfolyamodat ismerd meg. 

Az egyik ilyen rendezvény a Gellért túra, 
melynek keretében nótázva, történeteket mesél-
ve, iszogatva felsétálunk a Gellért hegy tetejére 
(a turisták legnagyobb örömére). 

Érdemes tehát a bALEK oktatásokon részt 
venni, és keresztelkedni, mert a Selmeci hagyo-
mányok olyan élményeket adhatnak az egyetemi 
évek során, amit nem sok egyetem tud nyújtani 
az országban. 

Jó utat a közlekesnek! Vivat Selmec! Vivat Közlekkar!

Életünk során rengeteg különböző hagyománnyal, szokással találkozunk, kezdve kisisko-
lásként a népi hagyományok megismerésétől a házasság, illetve a párválasztás szokásain 
át, azok búcsúztatásáig, akik távoznak az élők sorából. 

Hagyományainkról
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Humor
Egy szőke nő kap a férjétől egy automata 
mosógépet. Másnap megy haza a férj és látja, 
hogy a felesége meztelenül rakja be a ruhákat a 
mosógépbe! Mire a férj:
- Mit csinálsz drágám?
- Hát mosok! - mondja a szőke nő.
- De hát miért vagy meztelenül? - kérdi a férj.
- Jaj drágám, elolvastam a használati utasítást 
és ott azt írta, hogy az első mosást ruha nélkül 
kell csinálni!

---

Igor és Szása beszélgetnek.
- Most a hátam mögé teszem a vodkát, és ha
eltalálod, melyik kezemben van, akkor
megisszuk, ha nem, akkor összetörjük és
leszokunk. Na, melyik kezemben van?
- Bal!
- Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!

---

Nyuszika megy az erdőben, egyszer csak a fe-
jére esik egy piros bicikli. Felnéz az égre, nem 
lát semmit. Megy tovább, megint a fejére esik 
egy piros bicikli. Felnéz az égre, még mindig 
nem lát semmit. Megy tovább, harmadjára is a 
fejére esik egy piros bicikli. Felnéz az égre, ott 
a bagoly.
– Bagoly, te dobálsz engem piros biciklivel?
– Igen.

---

- Hányasra vizsgáztál?
- Kettesre.
- Miből?
- Kegyelemből.

---

- Mi a számítógépes szépségápolás?
- Átküldök neked egy giga bájt!

---

- Honnan tudni, hogy tüzel a kutyánk?
- Onnan, hogy fogy a szén a pincéből.

Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és 
az apja elkezd vele ordítani:
- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból 
csak kettest kaptál, de hogy történelemből is, 
pedig csak fél oldal az egész? 

---

A rendőr szeretkezik a feleségével. Az asszony 
nagyokat nyögdécsel meg sikoltozik, mire meg-
kérdezi a rendőr:
- Mi az, csak nem fáj?
- Nem, épp fordítva.
- Hogy-hogy? Jáf?

---

Két munkatárs beszélget:
- Te, figyelj, manapság annyira stresszes vagyok, 
hogy tök feledékeny lettem! Például a minap 
pizsamában mentem ki az utcára.
Mire a másik:
- Ez semmi. Én tegnap fogkefével a számban 
mentem be az irodába dolgozni. De nem is ez 
a félelmetes...
- Hanem?
- Hát például egy medve.

---

Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el.

Ment, mendegélt a kis virág az úton. Egyszer 
csak odaért egy táblához: „Behajtani tilos”.
- Jó - mondta, és kihajtott.

---

Döncike azt kérdezi a papájától:
- Apu, tudod melyik vonat késik a legtöbbet?
- Nem én!
- Amit tavaly karácsonyra ígértél.

---

A kamion beszorul a híd alá. Kiszáll a sofőr, nézi 
mit tehetne. Arra megy a rendőr és gúnyosan 
megkérdi:
- Beszorultunk, beszorultunk?
Mire a sofőr:
- Nem, hidat szállítok!

---

- Anyu, elmehetek a diszkóba?
- Diszkóba? 13 évesen? És elfeledkezel anyád 
25. születésnapjáról?

---

A légitársaság egyik gépe késve száll fel. A légi-
utaskísérő közli az utasokkal:
- Elnézésüket kérjük a késésért, a pilótának
nem tetszett a motor hangja. A problémát
most már megoldottuk, az új pilóta mindenkinek
kellemes utazást kíván.
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